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 المرآن
َ اْشتََرى ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِؤَن  لَُهُم اْلَجن ةَ ٌُمَاتِلُوَن فًِ َسبٌِِل ّللا ِ   فٌََْمتُلُوَن }إِن  ّللا 

ْنِجٌِل َواْلمُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بِعَهْ  ٌِْه َحمًّا ِفً الت ْوَراِة َواإْلِ ِ فَاْستَْبِشُروا َوٌُْمتَلُوَن َوْعًدا َعلَ ِدِه ِمَن ّللا 
ٌِْعكُُم ال ِذي بَاٌَْعتُْم بِِه َوذَِلَن هَُو اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم )  [ٔٔٔ({ ]التوبة : ٔٔٔبِبَ

 التفسٌر:
إن هللا اشترى من المإمنٌن أنفسهم بؤن لهم فً ممابل ذلن الجنة، وما أعد هللا فٌها من النعٌم 

جهاد أعدابه إلعبلء كلمته وإظهار دٌنه، فٌَْمتلون وٌُمتَلون، وعًدا علٌه لبذلهم نفوسهم وأموالهم فً 
حمًا فً التوراة المنزلة على موسى علٌه السبلم، واإلنجٌل المنزل على عٌسى علٌه السبلم، 

ؤظِهروا والمرآن المنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. وال أحد أوفى بعهده من هللا لمن وفَّى بما عاهد هللا علٌه، ف
ببٌعكم الذي باٌعتم هللا به، وبما وعدكم به من الجنة والرضوان، وذلن  -أٌها المإمنون-السرور

 البٌع هو الفبلح العظٌم.
َ اْشتََرى ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِؤَنَّ لَُهُم اْلَجنَّةَ{ ]التوبة :   لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

هللا اشترى من المإمنٌن أنفسهم بؤن لهم فً ممابل ذلن الجنة، وما أعد هللا فٌها [، أي:" إن ٔٔٔ
 .(ٔ)من النعٌم"

 .(ٕ)ٌمول تعالى ذكره: إن هللا ابتاَع من المإمنٌن أنفسهم وأموالهم بالجنة" لال الطبري:" 
ٌخبر تعالى أنه عاوض عباده المإمنٌن عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها  لال ابن كثٌر:" 

فً سبٌله بالجنة ، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه ، فإنه لبل العوض عما ٌملكه بما تفضل به 
 .(ٖ)على عباده المطٌعٌن له"

ٌخبر تعالى خبرا صدلا، وٌعد وعدا حما بمباٌعة عظٌمة، ومعاوضة  لال السعدي:" 
وهو أنه }اشترى{ بنفسه الكرٌمة }من المإمنٌن أنفسهم وأموالهم{ فهً المثمن والسلعة جسٌمة، 

المبٌعة، }بؤن لهم الجنة{ التً فٌها ما تشتهٌه األنفس، وتلذ األعٌن من أنواع اللذات واألفراح، 
م والمسرات، والحور الحسان، والمنازل األنٌمات. وصفة العمد والمباٌعة، بؤن ٌبذلوا هلل نفوسه

 .(ٗ)وأموالهم فً جهاد أعدابه، إلعبلء كلمته وإظهار دٌنه"
لال أبو اللٌث السمرلندي:" معناه: إنه طلب من المإمنٌن أن ٌفدوا أنفسهم وأموالهم،  

وٌخرجوا إلى الجهاد فً سبٌل هللا، لٌثٌبهم الجنة. وذكر الشراء على وجه المثل، ألن األموال 
أهلها عارٌة، ولكنه أراد به التحرٌض والترؼٌب فً الجهاد. واألنفس كلها هلل تعالى، وهً عند 

 .(٘)["ٕ٘ٗوهذا كموله: }من ذا الذي ٌمرض هللا لرضا حسنا{ ]البمرة: 
لال الماترٌدي:" ٌحتمل لوله: }اشترى{، أي: استام؛ ألن لوله: }اشترى{خبر، ولكن  

ل لهم الجنة، ثم بٌن فمال: }ٌماتلون ٌحتمل االستٌام، أي: استام أن ٌبذلوا أنفسهم وأموالهم هلل؛ لٌجع
 .(ٙ)فً سبٌل هللا فٌمتلون وٌمتلون{"

عن الحسن فً لوله: "}إن هللا اشترى من المإمنٌن أنفسهم وأموالهم{، لال: هم الذٌن  
 .(2)وفوا ببٌعتهم"

                                                             
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .51ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٖ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .15/ٕبحر العلوم: (٘)
 .1٘ٗ/٘تؤوٌبلت أهل السنة: (ٙ)
 .11ٙٔ/ٙ(:ص٘ٓٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
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مبارن بن فضالة لال: "سمعت الحسن ٌمول: اسمعوا رحمكم هللا بٌعة باٌع هللا لكل عن  
الحسن: ال وهللا ما على ظهر األرض مإمن إال لد دخل فً هذه البٌعة }إن هللا مإمن، لال 

 .(ٔ)اشترى من المإمنٌن أنفسهم وأموالهم{، اآلٌة"
عن سهٌل عن كثٌرعن الحسن:" أنه كان إذا تبل هذه اآلٌة :}إن هللا اشترى من المإمنٌن  

 .(ٕ)أنفسهم وأموالهم{، لال: باٌعهم وهللا فؤؼلى لهم"
لتادة لوله: "}إن هللا اشترى من المإمنٌن أنفسهم{، اآلٌة. لال: الؽزو ؼزوان: فؽزو عن  

ٌطاع هللا فٌه وٌنهى فٌه عن الفساد، وٌحسن فٌه مشاركة الشرٌن فهذا من خٌر الؽزو، وؼزو 
آخر ٌعصى هللا فٌه، وٌظهر فٌه الفساد، وٌنكل فٌه عن العدو وٌساء فٌه صحابة الصاحب، فهذا 

 .(ٖ)زو"من شر الؽ
ٌعنً: اشتراها من شهوات الدنٌا وما ٌوجب االشتؽال عن ذكره، حتى  لال التستري:" 

تكون نفسه وماله خالصة له، فمن لم ٌبع من هللا حٌاته الفانٌة وشهواته الزابلة، كٌؾ ٌعٌش مع 
ر فٌه، هللا تعالى؟ وكٌؾ ٌحٌا حٌاة طٌبة؟ ثم لال: إن هللا اشترى من المإمنٌن أنفسهم  بما ال خٌ

وعوضهم ما فٌه الخٌر كله، مع أن ما فً الكونٌن فهو ملكه، وهذا من ؼاٌة لطفه وكرمه بعباده 
المإمنٌن. ولد حكً عن مالن بن دٌنار أنه مر بمصر ٌعمر، فسؤل األجراء عن أجرتهم، فؤجابه 

ال: ولم كل واحد منهم بما كانت أجرته، ولم ٌجبه واحد، فمال: ما أجرتن؟ فمال: ال أجر لً. فم
ذلن؟ لال: ألنً عبد صاحب المصر. فمال مالن: إلهً ما أسخان، الخلك كلهم عبٌدن، كلفتهم 

 .(ٗ)العمل ووعدتهم األجر"
ِ فٌََْمتُلُوَن َوٌُْمتَلُوَن{ ]التوبة :   [، أي:" إنهم ٌماتلون ٔٔٔلوله تعالى:}ٌُمَاتِلُوَن فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

ى مرضاة هللا تعالى ببذل أنفسهم وأموالهم فٌكونون إما فى سبٌل الحك والعدل التً توصل إل
 .(٘)لاتلٌن ألعدابه الصادٌن عن سبٌله، وإما ممتولٌن شهداء فى هذه السبٌل "

 .(ٙ)لال الماترٌدي:" أي: ٌمتلون العدو، وٌمتلهم العدو" 
العدو  لال أبو اللٌث السمرلندي :"ٌعنً: ]ٌماتلون[ فً طاعة هللا تعالى مع العدو، ٌمتلون 

 .(2)وٌمتلهم العدو"
ٌخبر تعالى خبرا صدلا، وٌعد وعدا حما بمباٌعة عظٌمة، ومعاوضة  لال السعدي:" 

جسٌمة، وهو أنه }اشترى{ بنفسه الكرٌمة }من المإمنٌن أنفسهم وأموالهم{ فهً المثمن والسلعة 
اع اللذات واألفراح، المبٌعة، }بؤن لهم الجنة{ التً فٌها ما تشتهٌه األنفس، وتلذ األعٌن من أنو

والمسرات، والحور الحسان، والمنازل األنٌمات. وصفة العمد والمباٌعة، بؤن ٌبذلوا هلل نفوسهم 
 .(1)وأموالهم فً جهاد أعدابه، إلعبلء كلمته وإظهار دٌنه"

لال المراؼً:" وال فرق بٌن الماتل والممتول فى الفضل والمثوبة عند هللا، فكل منهما  
ولم ٌكن رؼبة فى سفن الدماء، وال حبا لؤلموال وال توسبل إلى ظلم العباد كما  كان فى سبٌله

 .(5)ٌفعل الذٌن ٌماتلون ألؼراض الدنٌا من الملون واألمراء"
عن سعٌد بن جبٌر فً لول هللا :"}ٌماتلون{، ٌعنً: أن ٌماتلوا المشركٌن، فً سبٌل هللا 

 .(ٓٔ)}وٌمتلون{ ٌعنً: المإمنٌن"ٌعنً: فً طاعة هللا، }فٌمتلون{، ٌعنً: العدو 

                                                             
 .11ٙٔ/ٙ(:صٙٓٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .11ٙٔ/ٙ(:ص2ٓٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .112ٔ/ٙ(:صٓٔٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٗتفسٌر التستري: (ٗ)
 .ٕٖ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (٘)
 .1٘ٗ/٘تؤوٌبلت أهل السنة: (ٙ)
 .5ٓ-15/ٕبحر العلوم: (2)
 .ٕٖ٘تفسٌر السعدي: (1)
 .ٕٖ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (5)
 .112ٔ/ٙ(:ص5ٓٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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بالنصب، على معنى التمدٌم « وٌمتلون»بالرفع، « فٌمتلون»لرأ حمزة والكسابً  
 .(ٔ)، بالرفع«وٌمتلون»بالنصب « ٌمتلون»والتؤخٌر، ولرأ البالون 

ْنِجٌِل َواْلمُْرآِن{ ]التوبة :   ٌِْه َحمًّا فًِ التَّْوَراِة َواإْلِ [، أي:" وعًدا ٔٔٔلوله تعالى:}َوْعًدا َعلَ
علٌه حمًا فً التوراة المنزلة على موسى علٌه السبلم، واإلنجٌل المنزل على عٌسى علٌه السبلم، 

 .(ٕ)والمرآن المنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"
ٌمول: وعدهم الجنة جل ثناإه، وعًدا علٌه حمًّا أن ٌوفًِّ لهم به، فً كتبه  لال الطبري:" 

واإلنجٌل والمرآن، إذا هم َوفَوا بما عاهدوا هللا، فماتلوا فً سبٌله ونصرةِ دٌنه المنزلة: التوراة 
 .(ٖ)أعداَءه، فمَتَلوا ولُتِلوا"

لال أبو اللٌث:" ٌعنً: واجبا لهم ذلن، بؤن ٌفً لهم ما وعد، وبٌن لهم ذلن فً التوراة  
 .(ٗ) واإلنجٌل والمرآن

نفسه وجعله حما وأثبته فى التوراة لال المراؼً:" أي: وعدهم وعدا أوجبه على  
واإلنجٌل، وضٌاعه منهما فى النسخ التً بٌن ٌدى أهل الكتاب ال ٌضٌر فى ذلن ألنه لد ضاع 

 .(٘)منهما كثٌر وحرؾ بعضهما لفظا ومعنى، وٌكفى إثبات المرآن لذلن وهو المهٌمن علٌهما"
وعدهم من الجنة فً  عن سعٌد بن جبٌر فً لوله: "}وعدا علٌه حما{، ٌعنً: ٌنجز ما 

 .(ٙ)التوراة واإلنجٌل والمرآن"
مبارن لال: "سمعت الحسن ٌمول فً لوله: وعدا علٌه حما لال الحسن: أٌن لال؟ فً عن  

 .(2)التوراة واإلنجٌل والمرآن"
ِ{ ]التوبة :   هللا [، أي:" وال أحد أوفى بعهده من ٔٔٔلوله تعالى:}َوَمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه ِمَن َّللاَّ

 .(1)لمن وفَّى بما عاهد هللا علٌه"
 .(5)ٌمول جل ثناإه: ومن أحسن وفاًء بما ضمن وشرط من هللا" لال الطبري:" 

لال المراؼً:" أي: ال أحد أوفى بعهده وأصدق فى إنجاز وعده من هللا، إذ ال ٌمنعه من  
 .(ٓٔ)ه"ذلن عجز عن الوفاء وال ٌعرض له تردد وال رجوع عما ٌرٌد إمضاءه من شؤن

 .(ٔٔ)معناه: أن ثواب الجنة وعد حك" لال السمعانً:" 
عن سعٌد بن جبٌر لوله: "}ومن أوفى بعهده من هللا{، فلٌس أحد أوفى بعهده من  

 .(ٕٔ)هللا"
ٌِْعكُُم الَِّذي بَاٌَْعتُْم بِِه{ ]التوبة :   -[، أي:" فؤظِهروا السرورٔٔٔلوله تعالى:}فَاْستَْبِشُروا بِبَ

 .(ٖٔ)ببٌعكم الذي باٌعتم هللا به، وبما وعدكم به من الجنة والرضوان" -نأٌها المإمنو
ٌمول ذلن للمإمنٌن: فاستبشروا، أٌها المإمنون، الذٌن َصَدلوا هللا فٌما  لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)عاهدوا، ببٌعكم أنفسكم وأموالكم بالذي بعتموها من ربكم به"

                                                             
 .5ٓ-15/ٕانظر: بحر العلوم: (ٔ)
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .51ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٓ-15/ٕبحر العلوم: (ٗ)
 .ٕٖ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (٘)
 .112ٔ/ٙ(:صٔٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .112ٔ/ٙ(:صٕٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .51ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (ٓٔ)
 .ٖٓ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .111ٔ/ٙ(:صٖٔٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .51ٗ/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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هذا العمد ووفى بهذا العهد ، بالفوز أي : فلٌستبشر من لام بممتضى  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)العظٌم ، والنعٌم الممٌم "

لال المراؼً:" أي: فإذا كان األمر على هذه الحال فؤظهروا السرور على ما فزتم به  
 .(ٕ)من الجنة"
عن سعٌد بن جبٌر :"}فاستبشروا ببٌعكم الذي باٌعتم به{ الرب تبارن وتعالى بإلراركم  

 .(ٖ)اآلٌة" بالعهد الذي ذكره فً
[، أي:" وذلن البٌع هو الفبلح ٔٔٔلوله تعالى:}َوذَِلَن ُهَو اْلَفْوُز اْلعَِظٌُم{ ]التوبة :  
 .(ٗ)العظٌم"
لال المراؼً:" أي: وذلن الفوز الذي ال فوز أعظم منه، وما ٌتمدمه من النصر والسٌادة  

 .(٘)والملن ال ٌعد فوزا إال بكونه وسٌلة إللامة الحك والعدل"
عن سعٌد فً لوله عز وجل: "}وذلن{، ٌعنً: الذي ذكر من الثواب فً الجنة للماتل  

 .(ٙ)والممتول هو الفوز العظٌم"
ال فوز أكبر منه، وال أجل، ألنه ٌتضمن السعادة األبدٌة، والنعٌم الممٌم،  لال السعدي:" 

الصفمة، فانظر إلى والرضا من هللا الذي هو أكبر من نعٌم الجنات، وإذا أردت أن تعرؾ ممدار 
المشتري من هو؟ وهو هللا هلالج لج، وإلى العوض، وهو أكبر األعواض وأجلها، جنات النعٌم، وإلى 
الثمن المبذول فٌها، وهو النفس، والمال، الذي هو أحب األشٌاء لئلنسان، وإلى من جرى على 

الكبار المنزلة على  ٌدٌه عمد هذا التباٌع، وهو أشرؾ الرسل، وبؤي كتاب رلم، وهً كتب هللا
 .(2)أفضل الخلك"

عن جابر بن عبد هللا األنصاري لال: "نزلت هذه اآلٌة على رسول هللا صلى هللا علٌه  
وسلم وهو فً المسجد :}إن هللا اشترى من المإمنٌن أنفسهم وأموالهم بؤن لهم الجنة{، إلى آخر 

ثانٌا طرفً ردابه على أحد عاتمٌه، اآلٌة، فكبر الناس فً المسجد، فؤلبل رجل من األنصار 
فمال: ٌا رسول هللا، أنزلت هذه اآلٌة؟ فمال: نعم فمال األنصاري: بٌع ربٌح، ال نمٌل وال 

 .(1)نستمٌل"
عن المعرور بن سوٌد لال: "خرجنا مع عمر فً حجة حجها فمرأ هذه اآلٌة: }إن هللا  

 .(5)جعل لهم الصفمتٌن جمٌعا"اشترى من المإمنٌن أنفسهم وأموالهم{، إلى آخر اآلٌة ف
الضحان بن مزاحم، "وسؤله رجل عن لوله: }إن هللا اشترى من المإمنٌن وعن  

أنفسهم{، اآلٌة، لال الرجل: أال أحمل على المشركٌن فؤلاتل حتى ألتل؟ لال: وٌلن! أٌن الشرط؟ 
 . (ٓٔ)}التاببون العابدون{"

 الفوابد:
المإمنٌن حٌث وهبهم أرواحهم وأموالهم بٌان فضل هللا تعالى ومننه على عباده  -ٔ

 واشتراها منهم.
 فضل الجهاد واالستشهاد فً سبٌل هللا. -ٕ
 على المإمن أن ال ٌدخل الضرر على نفسه وال على ماله بحكم أنهما هلل تعالى. -ٖ

                                                             
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٖ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .111ٔ/ٙ(:صٗٔٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٗٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٖ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (٘)
 . 111ٔ/ٙ(:ص٘ٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٙ)
 .ٕٖ٘تفسٌر السعدي: (2)
 .11ٙٔ/ٙ(:صٖٓٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .11ٙٔ/ٙ(:صٗٓٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٓٓ٘/ٗٔ(:ص2ٕ2ٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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 المرآن

اِكعُوَن الس اِجُدوَن اآْل  ِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالن اهُوَن }الت ائِبُوَن اْلعَابُِدوَن اْلَحاِمُدوَن الس ائُِحوَن الر 
ِر اْلُمْإِمنٌَِن ) ِ َوَبّشِ  [ٕٔٔ({ ]التوبة : َٕٔٔعِن اْلُمْنَكِر َواْلَحافُِظوَن ِلُحُدوِد ّللا 

 التفسٌر:
ومن صفات هإالء المإمنٌن الذٌن لهم البشارة بدخول الجنة أنهم التاببون الراجعون عما كرهه 

لذٌن أخلصوا العبادة هلل وحده وجدوا فً طاعته، الذٌن ٌحمدون هللا هللا إلى ما ٌحبه وٌرضاه، ا
على كل ما امتحنهم به من خٌر أو شر، الصابمون، الراكعون فً صبلتهم، الساجدون فٌها، 
الذٌن ٌؤمرون الناس بكل ما أمر هللا ورسوله به، وٌنهونهم عن كل ما نهى هللا عنه ورسوله، 

إلى أمره ونهٌه، المابمون على طاعته، الوالفون عند حدوده. المإدون فرابض هللا المنتهون 
ر   هإالء المإمنٌن المتصفٌن بهذه الصفات برضوان هللا وجنته. -أٌها النبً-وبّشِ

[، أي:" ومن صفات هإالء المإمنٌن الذٌن لهم ٕٔٔلوله تعالى:}التَّابِبُوَن{ ]التوبة :  
 .(ٔ)عما كرهه هللا إلى ما ٌحبه وٌرضاه" البشارة بدخول الجنة أنهم التاببون الراجعون

 .(ٕ)لال الزجاج:" التاببون الذٌن تابوا من الكفر" 
هذا نعُت المإمنٌن الذٌن اشترى هللا منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)الجمٌلة والخبلل الجلٌلة : } التَّابِبُوَن { ، من الذنوب كلها ، التاركون للفواحش"
ٌعنً من الذنوب، وٌحتمل أن ٌراد بهم الراجعون إلى هللا تعالى فً  لال الماوردي:" 

فعل ما أمر واجتناب ما حظر ألنها صفة مبالؽة فً المدح ، والتابب هو الراجع ، والراجع إلى 
 .(ٗ)الطاعة أفضل من الراجع عن المعصٌة لجمعه بٌن األمرٌن"

 .(٘)من الشرن وبروءا من النفاق"عن الحسن :"}التاببون{، لال: تابوا  

 .(ٙ)عن الضحان فً لوله: "}التاببون{، لال: من الذنوب والشرن" 
 ولوله: )التاببون...{، ٌصلح أن ٌكون رفعه على وجوه: لال الزجاج :" 

 أحدها: المدح، كؤنه لال: هإالء التاببون، أو هم التاببون.
 ٌماتل التاببون، وهذا مذهب أهل اللؽة.]والثانً[:وٌجوز أن ٌكون على البدل، المعنى: 

]والثالث[: لال. أبو إسحاق: والذي عندي وهللا أعلم أن لوله: التاببون العابدون رفع باالبتداء، 
وخبره مضمر، المعنى: التاببون العابدون إلى آخر اآلٌة لهم الجنة أٌضا، أي: من لم ٌجاهد ؼٌر 

لمٌن ٌجزى عن بعض فً الجهاد. فمن كانت هذه معاند وال لاصد لترن الجهاد، ألن بعض المس
 .(2)صفته فله الجنة أٌضا"

لٌس شًء فً الدنٌا من الحموق أوجب على الخلك من التوبة، فهً  لال التستري:" 
واجبة فً كل لمحة ولحظة، وال عموبة علٌهم أشد من فمد علم التوبة. فمٌل: ما التوبة؟ فمال: أن 

ٌإمر به المبتدئ التحوٌل من الحركات المذمومة إلى الحركات ال تنسى ذنبن، ولال: أول ما 
المحمودة، وهً التوبة وال تصح له التوبة حتى ٌلزم نفسه الصمت، وال ٌصح له الصمت حتى 
ٌلزم نفسه الخلوة، وال تصح له الخلوة إال بؤكل الحبلل، وال ٌصح له أكل الحبلل إال بؤداء حك 

ك إال بحفظ الجوارح والملب، وال ٌصح له ما وصفنا حتى هللا تعالى، وال ٌصح له أداء الح
ٌستعٌن باهلل عز وجل على جمٌعه. فمٌل: ما عبلمة صدق التوبة؟ لال عبلمتها أن ٌدع ما له 
سوى ما لٌس له. وسبل سهل عن الرجل ٌتوب وٌملع عن ذلن الذنب، ثم ٌخطر ذلن بملبه أو 

                                                             
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٓٗ-ٙٓٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .111ٔ/ٙ(:صٙٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .111ٔ/ٙ(:ص2ٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٗ-2ٔٗ/ٕمعانً المرآن: (2)
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كٌؾ الحٌلة فٌه؟ فمال: وجدان الحبلوة من الطبع ٌراه أو ٌسمع به فٌجد حبلوة ذلن الذنب السٌا 
ال ٌتحول، فٌصٌر المحبوب مكروها ولكن ٌمهر عزم الملب فٌرجع فً ذلن إلى هللا عز وجل، 
وٌرفع إلٌه شكواه، وٌلزم نفسه وللبه اإلنكار وال ٌفارله، فإنه إن ؼفل عن اإلنكار طرفة عٌن 

والمٌل كله فً هذا الزمان، علٌكم بثبلث: توبوا تخوفت علٌه أن ال ٌسلم منه. لال: دعوا المال 
إلى هللا عز وجل مما تعرفوه بٌنكم وبٌنه، وأدوا مظالم العباد التً لبلكم، فإذا أصبحتم فبل تحدثوا 
أنفسكم بالمساء، وإذا أمسٌتم فبل تحدثوا أنفسكم بالصباح، ألن األحداث لد كثرت، والخطر 

 .(ٔ)التوبة"عظٌم، فاتموا هللا، وألزموا أنفسكم 
[، أي:" الذٌن أخلصوا العبادة هلل وحده وجدوا فً ٕٔٔلوله تعالى:}اْلَعابُِدوَن{ ]التوبة :  
 .(ٕ)طاعته"
 .(ٖ)لال الزجاج:" الذٌن عبدوا هللا وحده" 
 .(ٗ)هم الذٌن ذلُّوا خشٌةً هلل وتواضعًا له ، فجدُّوا فً خدمته" لال الطبري:" 
ن بعبادة ربهم محافظٌن علٌها ، وهً األلوال واألفعال فمن أي : المابمو لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)أَخّص األلوال الحمد "
 [، وجوه:ٕٔٔوفً لوله تعالى:}اْلعَابُِدوَن{ ]التوبة :  

 .(ٙ)أحدها : العابدون بتوحٌد هللا تعالى ، لاله سعٌد بن جبٌر
 .(2)والثانً : العابدون بطول الصبلة ، لاله الحسن

 .(1). لاله ابن عباسهم الذٌن ٌمٌمون الصبلة والثالث :
 .(5)والرابع:  الذٌن عبدوا هللا على أحاٌٌنهم كلها ، فً السراء والضراء. لاله الحسن أٌضا

 .(ٓٔ)عن الحسن : "}العابدون{، لال : العابدون لربهم"وروي  
 .(ٔٔ)، لاله الضحانالعابدون هلل عز وجلوالخامس: 

 .(ٕٔ)العابدون: لوم أخذوا من أبدانهم فً لٌلهم ونهارهم. لاله لتادة والسادس:
[، أي:" الذٌن ٌحمدون هللا على كل ما امتحنهم به ٕٔٔلوله تعالى:}اْلَحاِمُدوَن{ ]التوبة :  

 .(ٖٔ)من خٌر أو شر"
 .(ٗٔ)إنهم الذٌن ٌحمدون هللا على كل ما امتحنهم به من خٌر وشر" لال الطبري:" 
 .(٘ٔ)أي : المابمون بعبادة ربهم محافظٌن علٌها، وهً األلوال واألفعال" ٌر:"لال ابن كث 
 [، وجهان:ٕٔٔوفً لوله تعالى:}اْلَحاِمُدوَن{ ]التوبة :  

 .(ٔ)، ولتادة(ٙٔ)أحدهما :الحامدون هلل تعالى على أحاٌٌنهم كلها، فً السّراء والضّراء. لاله الحسن
 .(ٔ)ولتادة

                                                             
 .2٘-2ٗتفسٌر التستري: (ٔ)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٔٓ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .115ٔ/ٙ(:صٕٕٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .111ٔ/ٙ(:ص5ٔٓٓٔانظر:تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .111ٔ/ٙ(:ص1ٔٓٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٓ٘-ٔٓ٘/ٗٔ(:ص2ٕ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٓ٘/ٗٔ(:ص2ٕ1ٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .115ٔ/ٙ(:صٕٔٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .115ٔ/ٙ(:صٖٕٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٕٓ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .ٕٓ٘/ٗٔ(:ص2ٕ1ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
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:}الحامدون{، لال: مثلها، ٌعنً: ٌحمدون على عن الحسن: "أنه سبل عن هذه اآلٌة  
 .(ٕ)أحاٌٌنهم كلها فً السراء والضراء"

 .(ٖ)والثانً: الحامدون هلل تعالى على دٌن اإلسبلم ، لاله الحسن
[، أي:" السابرون فً األرض للؽزو أو طلب ٕٔٔلوله تعالى:}السَّابُِحوَن{ ]التوبة :  

 .(ٗ)العلم"
األعمال الصٌاُم ، وهو ترن المبلذِّ من الطعام والشراب ومن أفضل  لال ابن كثٌر:" 

والجماع ، وهو المراد بالسٌاحة هاهنا ؛ ولهذا لال : } السَّابُِحوَن { كما وصؾ أزواج النبً 
 .(٘)[ أي : صابمات "٘ملسو هيلع هللا ىلص بذلن فً لوله تعالى : } َسابَِحاٍت { ]التحرٌم : 

 [، ألوال:ٕٔٔتعالى:}السَّابُِحوَن{ ]التوبة : وفً لوله  
أحدها : المجاهدون. وهو ما روى أبو داود وابن ابً حاتم من حدٌث أبً أمامة :" أن رجبل لال 

 .(ٙ)«"سٌاحة أمتً الجهاد فً سبٌل هللا:»: ٌا رسول هللا ، ابذن لً فً السٌاحة. فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص 
عُمارة بن َؼِزٌَّة : "أن السٌاحة ذكرت عند رسول هللا صلى هللا ولال ابن مبارن عن  

أبدلنا هللا بذلن الجهاد فً سبٌل هللا ، والتكبٌر على كل »علٌه وسلم ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
 .(2)«"شرؾ

ابن ، و(ٓٔ)، وأبً هرٌرة(5)، وابن مسعود(1)والثانً : الصابمون، وهو لول أم المإمنٌن عابشة
، وأبً (٘ٔ)، ومجاهد(ٗٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖٔ)وأبً عبد الرحمن السلمً، (ٕٔ)، والحسن(ٔٔ)عباس
، (ٕٔ)، ووهب بن منبه(ٕٓ)، ولتادة(5ٔ)، والضحان(1ٔ)، وعطاء(2ٔ)، وأبً عٌاض(ٙٔ)الحسن

 . (ٔ)، والزجاج(ٕٗ)، وابن لتٌبة(ٖٕ)وأبً عمرو العبدي، (ٕٕ)والربٌع بن أنس

                                                                                                                                                                               
 .ٕٓ٘/ٗٔ(:ص2ٕ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .115ٔ/ٙ(:صٕٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .115ٔ/ٙ(:صٕ٘ٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .(1ٕٙٗأبو داود فً سننه برلم )، و115ٔ/ٙ(:ص2ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 وهذا معضل ، عمارة بن ؼزٌة لم ٌدرن أحدا من الصحابة.. ٕٕٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 . ٙٓ٘-ٓ٘ٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)

 . 5ٕ٘ٙٔ،  2ٗ1ٗ، مترون الحدٌث ، مضى برلم :  لال المحمك:"إبراهٌم بن ٌزٌد الخوزي "
، ولم ٌدرن أن ٌروي عن عابشة ، فهو  5ٕ٘ٙٔو " الولٌد بن عبد هللا بن أبً مؽٌث " ، ثمة ، مضى برلم : 

 مرسل عن عابشة . فهذا خبر ضعٌؾ اإلسناد جدا .
 .115ٔ/ٙ(:ص1ٕٓٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٗٓ٘/ٗٔ(:ص2ٕ5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٓ٘/ٗٔ(:ص2ٕ11ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 . حكاه دون ذكر السند.115ٔ/ٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم:ٖٓ٘/ٗٔ(:ص2ٕ5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٗٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 حكاه دون ذكر السند. 15ٓٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٖٔ)
 ..ٖٓ٘/ٗٔ(:ص2ٕ5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 حكاه دون ذكر السند. 15ٓٔ/ٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم:ٗٓ٘/ٗٔ(:ص2ٕ55ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 حكاه دون ذكر السند. 15ٓٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٙٔ)
 حكاه دون ذكر السند. 15ٓٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (2ٔ)
 حكاه دون ذكر السند. 15ٓٔ/ٙابن ابً حاتم: ، و تفسٌر٘ٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٓ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
حكاه دون ذكر  15ٓٔ/ٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم:٘ٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٓ1ٔ)-(2ٖٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5ٔ)

 السند.
 حكاه دون ذكر السند. 15ٓٔ/ٙ، وتفسٌر ابن ابً حاتم:٘ٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 ..٘ٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 حكاه دون ذكر السند. 15ٓٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕٕ)
 .ٗٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٕ)
 .5ٖٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٕٗ)
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 .(ٕ)فهذه أصح األلوال وأشهرها" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)}السابحون{، الصابمون بلؽة هذٌل" ولال ابن سبلم البؽدادي:" 
ولوله: }السابحون{ فً لول أهل اللؽة والتفسٌر جمٌعا: الصابمون،  لال الزجاج:" 

ومذهب الحسن أنهم الذٌن ٌصومون الفرض، ولد لٌل: إنهم الذٌن ٌدٌمون الصٌام، ولول الحسن 
 .(ٗ)فً هذا أبٌن"

 .(٘)عن أبً هرٌرة لال : "لال لً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : }السابحون{، هم الصابمون"
«: السابحٌن»ابن أبً الهذٌل لال: "سمعت من سؤل أبا عمرو العبدي عن  عنوروي 

 .(ٙ)لال: الذٌن ٌدٌمون الصٌام من المإمنٌن والرهبان"
 .(2)عن أبً عمرو العبدي لال: "}السابحون{: الصابمون الذٌن ٌدٌمون الصٌام"وروي 

ح وسٌح: إذا وأصل السابح: الذاهب فً األرض. ومنه ٌمال: ماء ساب لال ابن لتٌبة:"
جرى وذهب. والسابح فً األرض ممتنع من الشهوات. فشبه الصابم به. إلمساكه فً صومه 

 .(1)"عن المطعم والمشرب والنكاح
أبً فاختة مولى عن  إسحاق بن سوٌد الثالث : أن السٌاحة: لٌام اللٌل وصٌام النهار. روي عن

جعدة بن هبٌرة "أن عثمان بن مظعون أراد أن ٌنظر أٌستطٌع السٌاحة؟ لال: وكانوا ٌعدون 
السٌاحة لٌام اللٌل وصٌام النهار، لال إسحاق: فصادفت ٌحٌى بن عمر بن خراسانً فإذا هو 

 .(5)ٌحدث الموم هذا الحدٌث لم ٌدع منه حرفا"
 .(ٓٔ)ن بن زٌدوالرابع: المهاجرون ، لاله عبد الرحم

سٌاحة إال الهجرة وكان سٌاحتهم  -ملسو هيلع هللا ىلص -لال ابن زٌد:" هم المهاجرون، لٌس فً أمة دمحم 
 .(ٔٔ)الهجرة حٌن هاجروا إلى المدٌنة، لٌس فً أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وترهب"

 .(ٕٔ)والخامس: هم طلبة الِعلم ، لاله عكرمة

ما لد ٌفهمه بعض من ٌتعبد بمجرد السٌاحة « السٌاحة»ن لال ابن كثٌر:" ولٌس المراد م 
فً األرض ، والتفرد فً شواهك الجبال والكهوؾ والبراري ، فإن هذا لٌس بمشروع إال فً 
أٌام الفتَن والزالزل فً الدٌن ، كما ثبت فً صحٌح البخاري ، عن أبً سعٌد الخدري  أن 

ٌكون خٌر مال الرجل َؼَنم ٌَتْبَع بها َشعَؾ الجبال ، وموالع المَْطر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ٌوشن أن 
 .(ٗٔ)"(ٖٔ)«، ٌفر بدٌنه من الفتن

اِكعُوَن السَّاِجُدوَن{ ]التوبة :   [، أي:" الراكعون فً صبلتهم، ٕٔٔلوله تعالى:}الرَّ
 .(٘ٔ)الساجدون فٌها"

                                                                                                                                                                               
 .2ٕٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .]مرلم آلٌا[ٙلؽات المبابل الواردة فً المرآن الكرٌم:(ٖ)
 .2ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٓ٘/ٗٔ(:ص2ٕ12ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .15ٓٔ/ٙ(:صٖٓٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .15ٓٔ/ٙ(:ص5ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٖٔؼرٌب المرآن: (1)
 .15ٓٔ/ٙ(:صٖٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
، وانظر: النكت ٕٕٓ/ٗكثٌر:، وانظر: تفسٌر ابن 15ٓٔ/ٙ(:صٖٖٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)

 .1ٓٗ/ٕوالعٌون
 .15ٓٔ/ٙ(:صٕٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
، وانظر: النكت ٕٕٓ/ٗ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر:15ٓٔ/ٙ(:صٕٖٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)

 .1ٓٗ/ٕوالعٌون
 .(5ٔصحٌح البخاري برلم )(ٖٔ)
 .ٕٕٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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 .(ٔ)والسجود"لال الزجاج:" الذٌن أدوا ما افترض هللا علٌهم فً الركوع  
 .(ٕ)ٌعنً: المصلٌن ، الراكعٌن فً صبلتهم ، الساجدٌن فٌها" لال الطبري:" 
 .(ٖ)عن سعٌد بن جبٌر: "}الراكعون{، ٌعنً: فً الصلوات" 
 .(ٗ)أخرج الطبري عن الحسن : "}الراكعون الساجدون{، لال : الصبلة المفروضة" 
 .(٘)الصلوات المفروضة"عن الحسن:"}الساجدون{، فً وأخرج ابن ابً حاتم  
 .(ٙ)عن لتادة :"}الساجدون{، لال: ذكر لنا أن ألرب ما ٌكون العبد إلى هللا فً سجوده" 
[، أي:" الذٌن ٕٔٔلوله تعالى:}اآْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِؾ َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر{ ]التوبة :  

 .(2)كل ما نهى هللا عنه ورسوله"ٌؤمرون الناس بكل ما أمر هللا ورسوله به، وٌنهونهم عن 
ٌعنً أنهم ٌؤمرون الناس بالحك فً أدٌانهم ، واتباع الرشد والهدى ،  لال الطبري:" 

 .(1)والعمل وٌنهونهم عن المنكر ، وذلن نهٌهم الناَس عن كل فعل ولول نهى هللا عباده عنه"
ة هللا بؤمرهم وهم مع ذلن ٌنفعون خلك هللا ، وٌرشدونهم إلى طاع لال ابن كثٌر:" 

 .(5)بالمعروؾ ونهٌهم عن المنكر ، مع العلم بما ٌنبؽً فعله وٌجب تركُه "
فً لوله : "}اآلمرون بالمعروؾ{ ، لال : أَما إنهم لم ٌؤمروا الناس حتى عن الحسن  

 .(ٓٔ)كانوا من أهلها }والناهون عن المنكر{، لال : أَما إنهم لم ٌنهوا عن المنكر حتى انتهوا عنه"
أبً العالٌة ، لال : كل ما ذكر فً المرآن " األمر بالمعروؾ " ، و " النهً عن  عن 

ًٌ عن عبادة  المنكر " ، فاألمر بالمعروؾ ، دعاٌء من الشرن إلى اإلسبلم والنهً عن المنكر، نه
 .(ٔٔ)األوثان والشٌاطٌن"

 ه:[، ثبلثة وجؤٕٔوفً لوله تعالى:}اآْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِؾ{ ]التوبة :  
 .(ٖٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٕٔ)لاله الحسن«. ال إله إال هللا»أحدها : بكلمة التوحٌد

 .(ٗٔ) الثانً : باإلسبلم

 .(٘ٔ)لال الزجاج:" اآلمرون باإلٌمان باهلل" 
 .(ٙٔ)والثالث: اآلمرون بجمٌع المعروؾ. لاله الزجاج أٌضا

لال: لم ٌؤمروا وروي عن الحسن، "أنه سبل عن هذه اآلٌة :}اآلمرون بالمعروؾ{،  
 .(2ٔ)بالمعروؾ حتى كانوا من أهله"

 [، ثبلثة وجوه:ٕٔٔوفً لوله تعالى:}َوالنَّاهُوَن َعِن اْلُمْنَكِر{ ]التوبة :  
 .(ٕ)، والزجاج(ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(1ٔ)أحدهما : عن الشرن ، لاله الحسن

                                                             
 . ونسبه إلى الحسن، فمال:" عند الحسن هم الذٌن ٌإدون ما افترض2ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)

 2ٕٗ/ٕعلٌهم فً ركوعهم وسجودهم". معانً المرآن:
 .ٙٓ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .15ٔٔ-15ٓٔ/ٙ(:صٖٗٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٙٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٔٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .15ٔٔ-15ٓٔ/ٙ(:صٖ٘ٓٓٔتفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
 .15ٔٔ-15ٓٔ/ٙ(:صٖٙٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٙٓ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٓ٘-ٙٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٔٙٔاخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٔ2ٔاخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٙٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .15ٔٔ/ٙ(:ص2ٖٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .2ٕٗ/ٕمعانً المرآن: (٘ٔ)
 .2ٕٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙٔ)
 .1ٕٔ/ ٖالدر/  ، وانظر:15ٔٔ/ٙ(:ص5ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .ٙٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
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 .(ٖ) الحسنالثانً : أنهم الذٌن لم ٌنهوا عنه حتى انتهوا لبل ذلن عنه ، لاله 
 .(ٗ)والثالث: معناه: الناهون عن جمٌع المنكر. لاله الزجاج

: "أنه سبل عن هذه اآلٌة والناهون عن المنكر لال: لم ٌنهوا الناس (٘)وروي عن الحسٌن 
 .(ٙ)عن المنكر حتى انتهوا عنه"

ِ{ ]التوبة :   على فرابض هللا،  [، أي:" المحافظونٕٔٔلوله تعالى:}َواْلَحافِظُوَن ِلُحُدوِد َّللاَّ
 .(2)المتمسكون بما شرع هللا من حبلل وحرام"

 .(1)وهو حفظ حدود هللا فً تحلٌله وتحرٌمه، علما وعمبل" لال ابن كثٌر:" 
ِ{ ]التوبة : وفً    [، ثبلثة ألوال:ٕٔٔلوله تعالى:}َواْلَحافِظُوَن ِلُحُدوِد َّللاَّ

 .(5)أحدها : المابمون على طاعة هللا. لاله ابن عباس
 .(ٓٔ)}والحافظون لحدود هللا{ ، لال : المابمون على أمر هللا"وروي عن الحسن:" 

 .(ٔٔ)ولال الزجاج:"المابمون بؤمر هللا تعالى"  
 .(ٕٔ)والثانً : الحافظون لفرابض هللا تعالى من حبلله وحرامه ، لاله لتادة

 .(ٖٔ)وروي عن الحسن:"}والحافظون لحدود هللا{ ، لال : لفرابض هللا" 
 .(ٗٔ)والثالث : الحافظون لشرط هللا فً الجهاد ، لاله مماتل بن حٌان

ٌعنً: الحافظٌن لشرط هللا فً الجهاد، فمن وفى بهذا الشرط، وفى  لال مماتل بن حٌان:" 
 .(٘ٔ)"هللا له بالجنة

وروي عن ابن عباس:"}والحافظون لحدود هللا{، ٌعنً : المابمٌن على طاعة هللا. وهو  
 .(ٙٔ)لى أهل الجهاد ، إذا َوفَوا هللا بشرطه ، وفى لهم بشرطهم"شرطٌ اشترطه ع

ِر اْلُمْإِمنٌَِن{ ]التوبة :   ر ٕٔٔلوله تعالى:}َوبَّشِ هإالء المإمنٌن  -أٌها النبً-[، أي:" وبّشِ
 .(2ٔ)المتصفٌن بهذه الصفات برضوان هللا وجنته"

لٌن بما وعدهم هللا إذا لال الطبري:"  هم وفَّوا هللا بعهده ، أنه ُموّؾٍ ٌعنً : وبّشر المصّدِ
 .(1ٔ)لهم بما وعدهم من إدخالهم الجنة"

ِر اْلُمْإِمنٌَِن{، ألن اإلٌمان ٌشمل هذا كله ، والسعادة كل السعادة  لال ابن كثٌر:"  لال:}َوبَّشِ
 .(5ٔ)لمن اتصؾ به"

ِر اْلُمْإِمنٌَِن{ ]التوبة :    [، وجوه:ٕٔٔوفً لوله تعالى:}َوبَّشِ
 .(ٔ)عنً المصدلٌن بما وعد هللا تعالى فً هذه اآلٌات . لاله سعٌد بن جبٌرأحدها : ٌ

                                                                                                                                                                               
 .15ٔٔ/ٙ(:صٓٗٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .1ٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٕٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 كذا فً المطبوع. (٘)
 .15ٕٔ-15ٔٔ/ٙ(:صٔٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٙ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٔ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٕٓٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 . دون نسبته ألحد.1ٓٗ/ٕ، وذكره الماوردي فً النكت والعٌون:2ٕٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .15ٕٔ/ٙ(:صٖٗٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٕٔٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .15ٕٔ/ٙ(:صٗٗٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .15ٕٔ/ٙ(:صٗٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .2ٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٔ1ٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
 .1ٓ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5ٔ)
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 .(ٕ)ٌعنً: المابمٌن على طاعة هللا. لاله ابن عباس والثانً :
 .(ٖ)ٌعنً: وبشر الذٌن لم ٌهز من الفمرائ. وهذا مروي عن الحسن أٌضا والثالث:

اآلٌات، ذكره الماوردي ولال:وهذا أشبه والرابع: ٌعنً: وبشر العاملٌن بما ندب هللا إلٌه فً هذه 
 .(ٗ)بمول الحسن"

لال الطبري:" ولال بعضهم : معنى ذلن : وبشر من فعل هذه األفعال ٌعنً لوله :  
وبشر المإمنٌن{ ، لال : »})التاببون العابدون( ، إلى آخر اآلٌة وإن لم ٌؽزوا... عن الحسن : 

 .(ٙ)"(٘)«الذٌن لم ٌؽزوا
وي عن الحسن : "}إن هللا اشترى من المإمنٌن أنفسهم{، حتى ختم وفً هذا السٌاق ر 

اآلٌة ، لال الذٌن وفوا ببٌعتهم }التاببون العابدون الحامدون{ ، حتى ختم اآلٌة ، فمال : هذا 
 .(2)عملهم وسٌرهم فً الرخاء ، ثم لموا العدّو فصَدلوا ما عاهدوا هللا علٌه"

 .(1)إمنٌن{: الذٌن أٌضا ال ٌجاهدون"وبشر الموفٌه أٌضا وروي عن الحسن:"} 
 الفوابد:
وعد هللا الجنة للمإمنٌن المجاهدٌن وعداً موثماً وذكر تسعة أوصاؾ لهم فثبت أنهم كانوا  -ٔ

 كذلن وٌفوزون بالجنة.
على المإمن أن ٌتعاهد نفسه لٌرى هل هو متصؾ بهذه الصفات التسع أوال فإن رأى  -ٕ

 تعالى علٌه وحفظه وحافظ علٌه.نمصا كمله وإن رأى كماال حمد هللا 
أن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر الذي هو من أعظم فرابض هللا تعالى والجهاد  -ٖ

 فً سبٌله الذي هو ذروة سنام اإلسبلم، وعلٌه ٌترتب ألولٌابه الفتح أو الشهادة.
بالجوارح، وٌستفاد من اآلٌة: أن إلٌمان إخبلص هلل بالملوب، وشهادة باأللسنة، وعمل  -ٗ

 على نٌة حسنة وإصابة السنة.

واإلٌمان باهلل هو باللسان والملب وتصدٌك ذلن العمل. فالمول والعمل لرٌنان ال 
 .(5)ٌموم أحدهما إال بصاحبه

 أن الجنة ال ٌدخلها إال من لام بجبلبل األعمال، واتصؾ بكرابم الصفات. -٘
 

 المرآن
ِ َوال ِذٌَن آَمنُوا ًّ ٌَْستَْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكٌَن َوَلْو َكانُوا أُوِلً لُْرَبى ِمْن بَْعِد َما تَبٌَ َن لَُهْم  }َما َكاَن ِللن بِ أَْن 
 [ٖٔٔ({ ]التوبة : ٖٔٔأَن ُهْم أَْصَحاُب اْلَجِحٌِم )

 التفسٌر:

                                                                                                                                                                               
 .15ٖٔ-15ٕٔ/ٙ(:ص2ٗٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .15ٕٔ/ٙ(:ص٘ٗٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)

أبً ثنا أبو صالح ثنا معاوٌة بن صالح عن علً بن أبً طلحة عن ابن عباس لوله: وبشر أخرج ابن ابً حاتم 
المإمنٌن ٌعنً: المابمٌن على طاعة هللا وهو شرط اشترطه على أهل الجهاد إذا وفوا هللا شرطه، وفً لهم 

 بشرطه".
هللا بن صالح لال ، حدثنً معاوٌة ، عن المثنى لال ، حدثنا عبد عن  2ٓ٘/ٗٔ:ص 2ٖٔ1ٔوأخرج الطبري

علً ، عن ابن عباس : )والحافظون لحدود هللا( ، ٌعنً : المابمٌن على طاعة هللا. وهو شرطٌ اشترطه على أهل 
 الجهاد ، إذا َوفَوا هللا بشرطه ، وفى لهم بشرطهم".

 .15ٕٔ/ٙ(:صٙٗٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٓٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٕٖٔتفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٓ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٓ٘/ٗٔ(:ص2ٖٕٕٔأخرجه الطبري) (2)
 .15ٖٔ/ٙ(:ص1ٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
عالم  ٓٓٓٔمولؾ ألكثر من  5ٓٓٓموسوعة موالؾ السلؾ فً العمٌدة والمنهج والتربٌة )أكثر من انظر:  (5)

 ..ٕٔ-ٕٓ/ٙلرنًا، المؽراوي: ٘ٔعلى مدى 
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ذوي لرابة لهم ما كان ٌنبؽً للنبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والذٌن آمنوا أن ٌدعوا بالمؽفرة للمشركٌن، ولو كانوا 
ِمن بعد ما ماتوا على شركهم باهلل وعبادة األوثان، وتبٌن لهم أنهم أصحاب الجحٌم لموتهم على 

 الشرن، وهللا ال ٌؽفر للمشركٌن.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

أحدها: عن أبً الخلٌل عن علً لال: "سمعت رجبل ٌستؽفر ألبوٌه وهما مشركان، فملت: 
فنزلت  -ملسو هيلع هللا ىلص -مشركان؟ لال: أو لم ٌستؽفر إبراهٌم ألبٌه؟ فذكرته لرسول هللاتستؽفر ألبوٌن وهما 

 .(ٔ)}ما كان للنبً والذٌن آمنوا أن ٌستؽفروا للمشركٌن ولو كانوا أولً لربى{"
وروي عن ابن عباس لوله: "}ما كان للنبً والذٌن آمنوا أن ٌستؽفروا للمشركٌن{،  

تى نزلت هذه اآلٌة، فلما نزلت أمسكوا عن اإلستؽفار ولم ٌنتهوا أن وكانوا ٌستؽفرون لهم ح
ٌستؽفروا لؤلحٌاء حتى ٌموتوا ثم أنزل هللا: }وما كان استؽفار إبراهٌم ألبٌه إال عن موعدة 
وعدها إٌاه فلما تبٌن له أنه عدو هلل تبرأ منه{، ٌعنً: استؽفر له ما كان حٌا، فلما مات أمسن عن 

 .(ٕ)اإلستؽفار"
ٌوما إلى الممابر فاتبعناه، فجاء حتى  -ملسو هيلع هللا ىلص -عن عبد هللا بن مسعود لال: خرج رسول هللاوالثانً: 

جلس إلى لبر منها فناجاه طوٌبل، ثم بكى فبكٌنا لبكابه، ثم لام فمام إلٌه عمر بن الخطاب فدعاه، 
الذي جلست عنده لبر آمنة، وإنً  ثم دعانا فمال: ما أبكاكم؟ للنا: بكٌنا لبكابن، لال: إن المبر

استؤذنت ربً فً زٌارتها فؤذن لً، وإنً استؤذنت ربً فً الدعاء لها فلم ٌؤذن لً وأنزل على 
ما كان للنبً والذٌن آمنوا أن ٌستؽفروا للمشركٌن ولو كانوا أولً لربى فؤخذنً ما ٌؤخذ الولد 

 .(ٖ)كر اآلخرة"للوالد، وكنت نهٌتكم عن زٌارة المبور فزوروها فإنها تذ
سؤل بعد ما افتتح مكة: أي أبوٌه أحدث به عهدا؟ لٌل  -ملسو هيلع هللا ىلص -ولال مماتل:" وذلن أن النبً

له: أمن آمنة بنت وهب بن عبد مناؾ. لال: حتى أستؽفر لها فمد استؽفر إبراهٌم ألبٌه وهو 

 .(ٗ):}ما كان للنبً{"-عز وجل -بذلن فؤنزل هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -مشرن. فهم النبً
 -عن سعٌد بن المسٌب عن أبٌه لال: "لما حضرت أبا طالب الوفاة فدخل علٌه النبًوالثالث: 

وعنده أو جهل وعبد هللا بن أبً أمٌة فمال: أي عم لل: ال إله إال هللا كلمة أحاج لن بها عند  -ملسو هيلع هللا ىلص
أترؼب عن ملة عبد المطلب؟ لال: فكان آخر شًء هللا فمال له أبو جهل وعبد هللا بن أبً أمٌة: 

كلمهم به أن لال: على ملة عبد المطلب، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألستؽفرن لن ما لم أنه عنن فنزلت: }ما 
 .(٘)كان للنبً والذٌن آمنوا أن ٌستؽفروا للمشركٌن ولو كانوا أولً لربى{"

ِ َوالَّ   ًّ [، أي:" ِٖٔٔذٌَن آَمنُوا أَْن ٌَْستَْؽِفُروا ِلْلُمْشِرِكٌَن{ ]التوبة : لوله تعالى:}َما َكاَن ِللنَّبِ
 .(ٙ)ما كان ٌنبؽً للنبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والذٌن آمنوا أن ٌدعوا بالمؽفرة للمشركٌن"

[، أي:" ولو كان المشركون ذوي ٖٔٔلوله تعالى:}َولَْو َكانُوا أُوِلً لُْربَى{ ]التوبة : 
 .(2)لهم"لرابة 

[، أي:" من بعد ما ٖٔٔلوله تعالى:}ِمْن بَْعِد َما تَبٌَََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب اْلَجِحٌِم{ ]التوبة : 
 .(1)وضح لهم أنهم من أهل الجحٌم لموتهم على الكفر"

 .(5)عن أبً مالن لوله: "}الجحٌم{، لال: ما عظم من النار"
 الفوابد:

                                                             
 .15ٖٔ/ٙ(:ص5ٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .15ٖٔ/ٙ(:صٓ٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .15ٗٔ-15ٖٔ/ٙ(:صٔ٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .55ٔ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .15ٗٔ/ٙ(:صٕ٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٙ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .15ٗٔ/ٙ(:صٖ٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
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الشرن ألن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به فلذا ال ٌطلب منه  حرمة االستؽفار لمن مات على -ٔ
 شًء أخبر أنه ال ٌفعله.

تحرٌم مواالت المشركٌن ومحبتهم، ألنه إذا حرم االستؽفار لهم، فمواالتهم ومحبتهم  -ٕ
 أولى.

إال باإلٌمان به وبما  -صلّى هللا علٌه وسلّم  -أنه ال وسٌلة للعبد إلى نٌل شفاعة النبً  -ٖ
ٌد هللا وإخبلص العبادة له وحده ال شرٌن له، ومحبته واتباعه وتعظٌم جاء به من توح

 أمره ونهٌه، والدعوة إلى ما بعث به من دٌن هللا، والنهً عما نهى عنه.
أنه من حكمة الرب تعالى فً عدم هداٌة أبً طالب إلى اإلسبلم لٌبٌن لعباده أنه أبى أن  -ٗ

علٌه وسلم " ألستؽفرن لن ما لم أُْنهَ عنن". ٌمول: ال إله إال هللا. فمال النبً صلً هللا 
ِ َوالَِّذٌَن آَمنُوا أَْن ٌَْستَْؽِفُروا ِلْلُمْشِرِكٌَن{  ًّ . وأنزل هللا ٙفؤنزل هللا عز وجل: }َما َكاَن ِللنَِّب

 -ذلن إلٌه، وهو المادر علٌه دون من سواه، فلو كان عند النبً صلً هللا علٌه وسلم 
هداٌة الملوب وتفرٌج الكروب؛ ومؽفرة الذنوب، والنجاة من  من -الذي هو أفضل خلمه 

العذاب، ونحو ذلن شًء؛ لكان أحك الناس بذلن وأوالهم به عمه الذي كان ٌحوطه 
وٌحمٌه وٌنصره وٌإوٌه، فسبحان من بهرت حكمته العمول! وأرشد العباد إلى ما ٌدلهم 

 .(ٔ)على معرفته وتوحٌده، وإخبلص العمل له وتجرٌده
اآلٌة الرد على من زعم إسبلم عبد المطلب وأسبلفه، ومضرة أصحاب السوء على وفً  -٘

اإلنسان، ومضرة تعظٌم األسبلؾ، أي: إذا زاد على المشروع بحٌث تجعل ألوالهم حجة 
 ٌرجع إلٌها عند التنازع. 

 .(ٕ)«وهللا ألستؽفرن لن ما لم أنه عنن، لاله ألبى طالب» وفً الحدٌث:
جواز الحلؾ من ؼٌر استحبلؾ. وكان الحلؾ هنا لتؤكٌد لال النووي: "وفٌه  

 .(ٖ)العزم على االستؽفار تطٌٌبا لنفس أبً طالب"
 

 المرآن
ا تَبٌَ َن لَهُ أَن هُ عَ  أَ }َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر إِْبَراِهٌَم ِِلَبٌِِه إاِل  َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إٌِ اهُ فَلَم  ِ تَبَر  ِمْنهُ ُدوٌّ ّلِِل 

اهٌ َحِلٌٌم )  [ٗٔٔ({ ]التوبة : ٗٔٔإِن  إِْبَراِهٌَم َِلَو 
 التفسٌر:

وما كان استؽفار إبراهٌم علٌه السبلم ألبٌه المشرن، إال عن موعدة وعدها إٌاه، وهً لوله: 
ولم ٌنفع فٌه الوعظ }َسؤَْستَْؽِفُر لََن َربًِّ إِنَّهُ َكاَن ِبً َحِفًٌّا{ . فلما تبٌَّن إلبراهٌم أن أباه عدو هلل 

والتذكٌر، وأنه سٌموت كافًرا، تركه وترن االستؽفار له، وتبرأ منه. إن إبراهٌم علٌه السبلم 
 عظٌم التضرع هلل، كثٌر الصفح عما ٌصدر ِمن لومه من الزالت.

 سبب النزول:
، فمال المسلمون: هذا دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -لما مرض أبو طالب أتاه النبً لال دمحم بن كعب:" 

ٌستؽفر لعمه ولد استؽفر إبراهٌم ألبٌه، لال: فاستؽفروا لمراباتهم من المشركٌن لال: ثم أنزل 
هللا: }وما كان استؽفار إبراهٌم ألبٌه إال عن موعدة وعدها إٌاه{، لال: كان ٌرجوه فً حٌاته فلما 

 .(ٗ)بٌن له أنه عدو هلل تبرأ منه"ت
[، ٗٔٔلوله تعالى:}َوَما َكاَن اْستِْؽَفاُر إِْبَراِهٌَم أِلَبٌِِه إِالَّ َعْن َمْوِعَدةٍ َوَعَدَها إٌَِّاهُ{ ]التوبة :  

 .(٘)أي:" وما كان استؽفار إبراهٌم علٌه السبلم ألبٌه المشرن، إال عن موعدة وعدها إٌاه"

                                                             
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔانظر: فتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد: (ٔ)
، رلم ٕٗ/ٔ( . وأخرجه أٌضا: أبو عوانة )ٕٗ، رلم ٗ٘/ٔ( ومسلم )5ٕٗٔ، رلم 2٘ٗ/ٔأخرجه البخارى )(ٕ)

 (.2ٖ، رلم 25ٔ/ٔ( ، وابن منده )51ٕ، رلم ٕٕٙ/ٖ( وابن حبان )ٕٕ
 .ٕ٘ٔفتح المجٌد شرح كتاب التوحٌد: نمبل عن: (ٖ)
 .15٘ٔ-15ٗٔ/ٙ(:صٙ٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
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سمعت علٌا ٌمول: "أنزل هللا عذر إبراهٌم فمال: }وما كان استؽفار عن أبً الخلٌل لال  
 .(ٔ)إبراهٌم ألبٌه إال عن موعدة وعدها إٌاه{"

عن ابن عباس لال: "ما زال إبراهٌم ٌستؽفر ألبٌه حتى مات، فلما مات تبٌن له أنه عدو  
 .(ٕ)هلل، لم ٌستؽفر له"

ا تََبٌََّن لَهُ أَنَّهُ عَ   أَ ِمْنهُ{ ]التوبة : لوله تعالى:}فَلَمَّ ِ تَبَرَّ [، أي:" فلما تبٌَّن إلبراهٌم ُٗٔٔدوٌّ ّلِِلَّ
أن أباه عدو هلل ولم ٌنفع فٌه الوعظ والتذكٌر، وأنه سٌموت كافًرا، تركه وترن االستؽفار له، 

 .(ٖ)وتبرأ منه"
 . (ٗ)عن ابن المسٌب عن أبٌه :"}فلما تبٌن له أنه عدو هلل{، لال: لما مات وهو كافر" 
 .(٘)وروي عن مجاهد والحسن، "أنهما لاال: لما مات" 
لال لتادة:"ثم عذر هللا نبٌه إبراهٌم فمال: }وما كان استؽفار إبراهٌم ألبٌه إال عن موعدة  

. وفً رواٌة أخرى لال (ٙ)وعدها إٌاه فلما تبٌن له أنه عدو هلل{ لما مات على شركه }تبرأ منه{"
 .(2)م أن التوبة لد انمطعت منه"تبٌن له حٌن مات، وعللتادة:" 

 .(1)ٌستؽفر ألبٌه فلما مات لم ٌستؽفر له" -ملسو هيلع هللا ىلص -كان إبراهٌم لال ابن عباس:" 
 .(5)وروي عن الحكم بن عتٌبة لال: "تبرأ منه حٌن مات ولم ٌإمن" 
اهٌ َحِلٌٌم{ ]التوبة :   إبراهٌم علٌه السبلم عظٌم  [، أي:" إنٗٔٔلوله تعالى:}إِنَّ إِْبَراِهٌَم أَلَوَّ

 .(ٓٔ)التضرع هلل، كثٌر الصفح عما ٌصدر ِمن لومه من الزالت"
لال: الخاشع،  «األواه؟»لال رجل: ٌا رسول هللا، ما "عن عبد هللا بن شداد لال:  

 .(ٔٔ)المتضرع الدعاء، لال: إن إبراهٌم ألواه حلٌم"
أصله رومً ٌحده عن أبً عن شعبة عن أبً ٌونس الباهلً :"سمعت رجبل كان بمكة  

ذر، لال: كان رجل ٌطوؾ بالبٌت وٌمول فً دعابه: أوه أوه، فمال رسول هللا صلى هللا علٌه 

معه المصباح ٌدفن ذلن  -ملسو هيلع هللا ىلص -وسلم: أنه ألواه، لال أبو ذر فخرجت لٌلة فإذا رسول هللا
 .(ٕٔ)الرجل"

 .(ٖٔ)ومشاه"هذا حدٌث ؼرٌب رواه ابن جرٌر  لال ابن كثٌر:" 
؟ فمال: «األواه»وروي عن ٌحٌى بن الجزار "أن أبا العبٌدٌن سؤل عبد هللا عن  
 .(٘ٔ).  وروي عن أبً مٌسرة. والحسن ومجاهد ولتادة مثل ذلن(ٗٔ)الرحٌم"
 .(ٙٔ)المولن"«: األواه"»وروي عن ابن عباس لال:  

 .(2ٔ)المولن بلسان الحبشة"«: األواه»عن مجاهد وعكرمة لاال:"

                                                             
 .15ٗٔ/ٙ(:صٗ٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .15ٗٔ/ٙ(:ص٘٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .15٘ٔ/ٙ(:ص1٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.15٘ٔ/ٙتفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 .15٘ٔ/ٙ(:ص2٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .15٘ٔ/ٙ(:ص5٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .15٘ٔ/ٙ(:صٓٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.15٘ٔ/ٙتفسٌر ابن أبً حاتم: (5)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .15ٙٔ-15٘ٔ/ٙ(:صٕٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .15٘ٔ/ٙ(:صٔٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .15ٙٔ/ٙ(:صٖٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.15ٙٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘ٔ)
 .15ٙٔ/ٙ(:صٗٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .15ٙٔ/ٙ(:ص٘ٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
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 .(ٔ)ي عن مجاهد لال:" فمٌه مولن"ورو 
 . (ٕ)وروي عن  ابن عباس لوله: "}إن إبراهٌم ألواه{، ٌعنً: التواب" 
 .(ٖ)المنٌب"«: األواب"»وعن مجاهد لال:  
 .(ٗ)الذي إذا ذكر خطاٌاه استؽفر منها"«: األواه"»وروي  عن أبً أٌوب لال:  
ٌذنب الذنب سرا ثم ٌتوب منه الحفٌظ، الرجل «: األواه"»وعن مجاهد فً لول آخر:  

 .(٘)سرا"
 .(ٙ)وروي عن أبً الدرداء لال: "ال ٌحافظ على سبحة الضحى إال أواه" 
 .(2)المسبح"«: اواه»وعن الشعبً لوله:" 
 .(1)وروي عن الحسٌن فً لوله: "}إن إبراهٌم ألواه حلٌم{، لال: الحلٌم: الرحٌم" 
 الفوابد:
 وجوب الوفاء بالوعود والعهود. -ٔ
ما وجب لؤلبوٌن الكافرٌن من بر وإحسان وتذلل لٌس هو التعظٌم الواجب لمن فضله أن  -ٕ

هللا عز وجل، ألن التعظٌم الواجب لمن فضله هللا عز وجل هو مودة فً هللا ومحبة فٌه 
ووالٌة له، وأما البر الواجب لؤلبوٌن الكافرٌن والتذلل لهما واإلحسان إلٌهما فكل ذلن 

 .(5)عالى وللبراءة منه وإسماط المودة كما لاله تعالى فً نص المرآنمرتبط بالعداوة وهلل ت
 .(5)المرآن

من الصفات التً اختلؾ فٌها المتكلمون، هل هً صفات فعل أو « الحلم»أن صفة  -ٖ
 –جّل وعبل  -صفات معنى؟ لٌل: أنها صفات معان لابمة بذات هللا 

ٌرضونه وإنَّ هللا بالحلم، لال: }لٌدخلنَّهم مدخبلً  -سبحانه  -فإنه وصؾ نفسه 
[ }واعلموا أنَّ هللا ٌعلم ما فً أنفسكم فاحذروه واعلموا أنَّ هللا 5٘لعلٌم حلٌٌم{ ]الحج: 

[ ، }لوٌل معروٌؾ ومؽفرة خٌٌر من صدلٍة ٌتبعها أذى وهللا ٖٕ٘ؼفور حلٌٌم{ ]البمرة: 
 [ .ٖٕٙؼنً حلٌم ٌ{ ]البمرة: 

اه حلٌٌم{ ]التوبة: ووصؾ بعض المخلولٌن بالحلم، لال: }إنَّ إبراهٌ [، ٗٔٔم ألوَّ
 .(ٓٔ)[ٔٓٔ}فبشَّرناه بؽبلٍم حلٌٍم{ ]الصافات: 

 
 المرآن

 ًْ َ بِكُّلِ َش ُ ِلٌُِضل  لَْوًما بَْعَد إِْذ َهَداهُْم َحت ى ٌُبٌََِّن َلُهْم َما ٌَت مُوَن إِن  ّللا  ٍء َعِلٌٌم }َوَما َكاَن ّللا 
 [٘ٔٔ({ ]التوبة : ٘ٔٔ)

 التفسٌر:
كان هللا لٌضلَّ لوًما بعد أن َمنَّ علٌهم بالهداٌة والتوفٌك حتى ٌبٌِّن لهم ما ٌتمونه به، وما وما 

ٌحتاجون إلٌه فً أصول الدٌن وفروعه. إن هللا بكل شًء علٌم، فمد علَّمكم ما لم تكونوا تعلمون، 
 وبٌَّن لكم ما به تنتفعون، وألام الحجة علٌكم بإببلؼكم رسالته.

 آلٌة لوالن:فً سبب نزول ا

                                                             
 .15ٙٔ/ٙ(:صٙٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .15ٙٔ/ٙ(:ص2ٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .15ٙٔ/ٙ(:ص1ٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .15ٙٔ/ٙ(:ص5ٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .152ٔ/ٙ(:ص2ٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .152ٔ/ٙ(:ص2ٓٓٓٔبن ابً حاتم)أخرجه ا (ٙ)
 .152ٔ/ٙ(:ص2ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .152ٔ/ٙ(:ص2ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٗ/ٗالفصل فً الملل واألهواء والنحل، المرطبً: انظر: (5)
 .ٖٕٙالعمٌدة فً هللا، عمر بن سلٌمان األشمر:انظر:  (ٓٔ)
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:" وذلن أن هللا أنزل فرابض فعمل بها المإمنون ثم نزل بعد ما (ٔ)أحدهما: لال مماتل والكلبً
نسخ به األمر األول فحولهم إلٌه، ولد ؼاب أناس لم ٌبلؽهم ذلن فٌعملوا بالناسخ بعد النسخ 

مر حبلل والمبلة إلى بٌت الممدس ثم فمالوا: ٌا نبً هللا، كنا عندن والخ -ملسو هيلع هللا ىلص -وذكروا ذلن للنبً
ؼبنا عنن فحولت المبلة ولم نشعر بها فصلٌنا إلٌها بعد التحوٌل والتحرٌم. ولالوا: ما ترى ٌا 

}وما كان هللا لٌضل لوما بعد إذ هداهم حتى ٌبٌن لهم ما  -عز وجل -رسول هللا. فؤنزل هللا
 .(ٕ)ٌتمون{"

النبً فؤسلموا، ولم تكن الخمر حرمت وال المبلة ولال السمعانً:" أن لوما كانوا أتوا 
صرفت، فرجعوا إلى لومهم وهم على ذلن، ثم حرمت الخمر )و( صرفت المبلة ولم ٌكن لهم 
علم بذلن، فلما لدموا بعد ذلن للمدٌنة وجدوا الخمر لد حرمت والمبلة لد صرفت، فمالوا للنبً: 

زل هللا }وما كان هللا لٌضل لوما بعد إذ لد كنت على دٌن ونحن على )ؼٌره( فنحن ضبلل؟ فؤن
 .(ٖ)هداهم حتى ٌبٌن لهم ما ٌتمون{"

: "أن اآلٌة فً االستؽفار للمشركٌن؛ فإن جماعة من الصحابة كانوا استؽفروا آلبابهم ولم والثانً
ٌعلموا أن ذلن ال ٌجوز، فلما أنزل النهً عنه خافوا على أنفسهم خوفا شدٌدا؛ فؤنزل هللا تعالى 

 .(ٗ)اآلٌة"هذه 
لما نزلت اآلٌة المتمدمة فً النهً عن االستؽفار للمشركٌن، خاؾ  لال الشوكانً:" 

جماعة ممن كان ٌستؽفر لهم العموبة من هللا بسبب ذلن االستؽفار، فؤنزل هللا سبحانه :}وما كان 
 .(٘)هللا لٌضل لوما...{ "

ُ ِلٌُِضلَّ لَْوًما بَعْ   َد إِْذ َهَداهُْم َحتَّى ٌُبٌََِّن لَُهْم َما ٌَتَّمُوَن{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوَما َكاَن َّللاَّ
[، أي:" وما كان هللا لٌضلَّ لوًما بعد أن َمنَّ علٌهم بالهداٌة والتوفٌك حتى ٌبٌِّن لهم ما ٌتمونه ٘ٔٔ

 .(ٙ)به، وما ٌحتاجون إلٌه فً أصول الدٌن وفروعه"

الضبلل على لوم، وال ٌسمٌهم ضبلال بعد  أي: أن هللا سبحانه ال ٌولع لال الشوكانً:" 
أن هداهم إلى اإلسبلم، والمٌام بشرابعه ما لم ٌمدموا على شًء من المحرمات بعد أن ٌتبٌن لهم 
أنه محرم، وأما لبل أن ٌتبٌن لهم ذلن فبل إثم علٌهم وال ٌإاخذون به، ومعنى :}حتى ٌبٌن لهم ما 

 .(2)ه من محرمات الشرع"ٌتمون{: حتى ٌتبٌن لهم ما ٌجب علٌهم اتماإ
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وما كان هللا لٌمضً علٌكم، فً استؽفاركم لموتاكم  

المشركٌن، بالضبلل، بعد إذ رزلكم الهداٌة، ووفمكم لئلٌمان به وبرسوله، حتى ٌتمدَّم إلٌكم 
نهً عنه، ثم تتعدوا نهٌه بالنهً عنه، فتتركوا االنتهاء عنه. فؤما لبل أن ٌبٌن لكم كراهٌة ذلن بال

إلى ما نهاكم عنه، فإنه ال ٌحكم علٌكم بالضبلل، ألن الطاعة والمعصٌة إنما ٌكونان من المؤمور 
، فؤما من لم ٌإمر ولم ٌنه، فؽٌر كابٍن مطٌعًا أو عاصًٌا فٌما لم ٌإَمْر به ولم ٌنه عنه" ًّ  .(1)والمنه

 .(1)عنه"
 .(5)ٌؤتونه، وما ٌنتهون عنه" عن سعٌد:} َما ٌَتَّمُوَن{، "ما ٌتمون لال: ما 
ٌبٌن هللا للمإمنٌن فً أن ال ٌستؽفروا للمشركٌن فً بٌانه فً طاعته وفً  لال مجاهد:" 

 .(ٓٔ)معصٌته، فافعلوا أو ذروا"

                                                             
 ٕٓٓ/ٕ. واللفظ لمماتل كما فً تفسٌره:ٖٓٔ/ٗحكاه عنهما البؽوي فً تفسٌره: (ٔ)
 .ٕٓٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖ٘٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٖ٘٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .5ٙٗ/ٕفتح المدٌر: (٘)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٙٗ/ٕفتح المدٌر: (2)
 .ٖٙ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .152ٔ/ٙ(:ص2٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖ٘/ٗٔ(:ص2ٕٕٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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وعن مجاهد فً رواٌة أخرى :"}وما كان هللا لٌضل لوما بعد إذ هداهم حتى ٌبٌن لهم ما  
االستؽفار للمشركٌن خاصة وفً بٌانه طاعته وفً معصٌته ٌتمون{، لال: بٌان هللا للمإمنٌن فً 

 .(ٔ)عامة، ما فعلوا أو تركوا"
 .(ٕ)ولال الضحان: "ما كان هللا لٌعذب لوما حتى ٌبٌن لهم ما ٌؤتون وما ٌذرون" 
لال الزمخشري:" ٌعنى: ما أمر هللا باتمابه واجتنابه كاالستؽفار للمشركٌن وؼٌره مما  

ور ال ٌإاخذ به عباده الذٌن هداهم لئلسبلم، وال ٌسمٌهم ضبلال، وال نهى عنه وبٌن أنه محظ
ٌخذلهم إال إذا ألدموا علٌه بعد بٌان حظره علٌهم وعلمهم أنه واجب االتماء واالجتناب. وأما لبل 
العلم والبٌان فبل سبٌل علٌهم، كما ال ٌإاخذون بشرب الخمر وال ببٌع الصاع بالصاعٌن لبل 

ن لعذر من خاؾ المإاخذة باالستؽفار للمشركٌن لبل ورود النهى عنه. وفً التحرٌم. وهذا بٌا
هذه اآلٌة شدٌدة ما ٌنبؽً أن ٌؽفل عنها: وهً أن المهدى لئلسبلم إذا ألدم على بعض 

 .(ٖ)محظورات هللا داخل فً حكم اإلضبلل"
ٍء َعِلٌٌم{ ]التوبة :   ًْ َ بُِكّلِ َش ن هللا بكل شًء علٌم، فمد [، أي:" إ٘ٔٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٗ)علَّمكم ما لم تكونوا تعلمون، وبٌَّن لكم ما به تنتفعون، وألام الحجة علٌكم بإببلؼكم رسالته"
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: إن هللا ذو علم بما خالط أنفسكم عند نهً هللا إٌاكم من  

 .(٘)االستؽفار لموتاكم المشركٌن، من الجزع على ما سلؾ منكم"
}علٌم{، مما ٌحل لعباده وٌحرم علٌهم، ومن سابر األشٌاء التً  لال الشوكانً:" 

 .(ٙ)خلمها"
لال الصابونً:" أي: علٌم بجمٌع األشٌاء ومنها أنه ٌعلم من ٌستحك الهداٌة، ومن  

 .(2)ٌستحك اإِلضبلل"
ما ٌشاء من أمرهم بنسخ ما ٌشاء من المرآن فٌجعله منسوخا وٌمر  ولال مماتل:ٌعنً:" 

 .(1)"فبل ٌنسخه
 الفوابد:
 .أعلم هللا سبحانه أنه ال ٌإاخذ إال بعد البٌان، وال ٌعالب إال بعد اإلنذار -ٔ
لٌس من سنة هللا تعالى فً الناس أن ٌضل عباده لبل أن ٌبٌن لهم ما ٌجب علٌهم عمله  -ٕ

 أو اتماإه.
واإلٌمان. فلٌس وراءه وٌستفاد من اآلٌة الكرٌمة: أن المرآن الكرٌم هو كتاب العمٌدة  -ٖ

 مصدر إال ما كان ٌخرج من مشكاته، وهو الحكمة أو سنة النبً ملسو هيلع هللا ىلص.
، أي: المحٌط علمه بكل شًء، فبل ٌخفى علٌه شًء من «العلٌم»ومن أسمابه تعالى:  -ٗ

 .(5)األشٌاء
هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم «: العلٌم»لال الخطابً:" 

[. وجاء على بناء فعٌل ٖٕخلك. كموله تعالى: }إنه علٌم بذات الصدور{ ]لممان:ال
: }وفوق كل ذي علم علٌم{ -سبحانه-للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم، ولذلن لال 

فإن ذلن ٌنصرؾ منهم إلى نوع  -وإن كانوا ٌوصفون بالعلم-[. واآلدمٌون 2ٙ]ٌوسؾ:
هم فً حال دون حال، ولد تعترضهم من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن من

                                                             
 .152ٔ/ٙ(:ص2ٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٖٙٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٙ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٙٗ/ٕفتح المدٌر: (ٙ)
 .2ٕ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٓٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (5)
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اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد الواحد منهم عالما بالفمه 
ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من األمور، وعلم 

أحصى كل [، }ؤٕعلم حمٌمة، وكمال }لد أحاط بكل شًء علما{ ]الطبلق: -سبحانه-هللا 
 .(ٔ)["1ٕشًء عددا{ ]الجن: 

 
 المرآن

ٍ َواَل نَِص  ًّ ِ ِمْن َوِل َ لَهُ ُمْلُن الس َماَواِت َواِْلَْرِض ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن ّللا  ٌٍر }إِن  ّللا 
 [ٙٔٔ({ ]التوبة : ٙٔٔ)

 التفسٌر:
الخلك والتدبٌر والعبادة والتشرٌع، إن هللا مالن السموات واألرض وما فٌهن ال شرٌن له فً 

ٌحًٌ َمن ٌشاء وٌمٌت َمن ٌشاء، وما لكم ِمن أحد ؼٌر هللا ٌتولى أموركم، وال نصٌر ٌنصركم 
 على عدوكم.

َ لَهُ ُمْلُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]التوبة :   [، أي:" إن هللا مالن ٙٔٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٕ)شرٌن له فً الخلك والتدبٌر والعبادة والتشرٌع" السموات واألرض وما فٌهن ال

 .(ٖ)[، أي:" ٌحًٌ َمن ٌشاء وٌمٌت َمن ٌشاء"ٙٔٔلوله تعالى:}ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت{ ]التوبة :  
ٍ َواَل نَِصٌٍر{ ]التوبة :   ًّ ِ ِمْن َوِل [، أي:" وما لكم ٙٔٔلوله تعالى:}َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(ٗ)ٌتولى أموركم، وال نصٌر ٌنصركم على عدوكم"ِمن أحد ؼٌر هللا 
لال البٌضاوي:" لما منعهم عن االستؽفار للمشركٌن وإن كانوا أولً لربى وتضمن ذلن  

وجوب التبرإ عنهم رأسا، بٌن لهم أن هللا مالن كل موجود ومتولً أمره والؽالب علٌه وال ٌتؤتى 
إلٌه وٌتبرإوا مما عداه حتى ال ٌبمى لهم  لهم والٌة وال نصرة إال منه، لٌتوجهوا بشراشرهم

 .(٘)ممصود فٌما ٌؤتون وٌذرون سواه"
تموٌة لما تمدم من التبرإ منهم، وإرشاد للمإمنٌن بؤن ٌتكلوا  لال الماسمً:كهذه اآلٌة" 

على ربهم، وال ٌرهبوا من أولبن، فإنه إذا كان ناصرهم فبل ٌضرهم كٌدهم، وتنبٌه على لزوم 
النمٌاد لحكمه، والتوجه إلٌه وحده، إذ ال ٌتؤتى لهم والٌة وال نصر إال منه امتثال أمره، وا

 .(ٙ)تعالى"
 الفوابد:
فنا ربُّنا  -ٔ فً هذه اآلٌة الكرٌمة أنَّ له ملن السموات واألرض،  -تبارن وتعالى  -عرَّ

 ومالن السموات واألرض هو خالمهما الذي لم ٌشركه أحٌد فً خلمهما.
فنا ربُّنا  -ٕ أنه ٌحًٌ وٌمٌت سبحانه، فهو مما اختُصَّ به، ال ٌشركه فً  -عزَّ وجلَّ  -وعرَّ

 ذلن أحد، كما لال تعالى: }الَِّذي َخلََك اْلَمْوَت َواْلَحٌَاةَ ِلٌَْبلَُوكُْم أٌَُّكُْم أَْحَسُن َعَمبًل{ ]المالن: 
ا وجبت والٌة هللا بطاعته لٌس للعبد من دون هللا من ولً ٌتواله وال نصٌر ٌنصره ولذ -ٖ

 واللجوء إلٌه بالتوكل علٌه.
 «:النصٌر»و« المولى»ومن الفوابد اثبات اسمان من اسمابه تعالى، وهما:  -ٗ
 . (2)أي:" الناصر: والمعٌن"««: المولى»فـ -
 .(1)هو الموثوق منه بان ال ٌسلم ولٌه وال ٌخذله"«: النصٌر»و -

                                                             
 .2٘شؤن الدعاء: (ٔ)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٓٓٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .2ٔ٘/٘محاسن التؤوٌل: (ٙ)
 .ٔٓٔشؤن الدعاء: (2)
 .5ٔاألسماء والصفات للبٌهمً: (1)
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 المرآن

ُ َعلَى الن   ِ َواْلُمَهاِجِرٌَن َواِْلَْنَصاِر ال ِذٌَن ات بَعُوهُ فًِ َساَعِة اْلعُْسَرِة ِمْن بَْعِد َما َكاَد }لَمَْد تَاَب ّللا  ًّ بِ
ٌِْهْم إِن هُ بِِهْم َرُءوٌف َرِحٌٌم )  [9ٔٔ({ ]التوبة : 9ٌَِٔٔزٌُغ لُلُوُب فَِرٌٍك ِمْنُهْم ثُم  تَاَب َعلَ

 التفسٌر:
 إلى اإلنابة إلٌه وطاعته، وتاب هللا على المهاجرٌن الذٌن هجروا دٌارهم لمد وفَّك هللا نبٌه دمحما ملسو هيلع هللا ىلص

وعشٌرتهم إلى دار اإلسبلم، وتاب على أنصار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذٌن خرجوا معه لمتال األعداء 
من بعد ما كاد  فً ؼزوة )تبون( فً حّرٍ شدٌد، وضٌك من الزاد والظَّْهر، لمد تاب هللا علٌهم

اهم وتاب علٌهم،  ٌَمٌل للوب بعضهم عن الحك، فٌمٌلون إلى الدَّعة والسكون، لكن هللا ثبتهم ولوَّ
 إنه بهم رإوؾ رحٌم. ومن رحمته بهم أْن َمنَّ علٌهم بالتوبة، ولَبِلَها منهم، وثبَّتهم علٌها.

ِ َواْلُمهَ   ًّ ُ َعلَى النَّبِ اِجِرٌَن َواأْلَْنَصاِر الَِّذٌَن اتَّبَعُوهُ فًِ َساَعِة لوله تعالى:}لَمَْد تَاَب َّللاَّ
[، أي:" لمد وفَّك هللا نبٌه دمحما ملسو هيلع هللا ىلص إلى اإلنابة إلٌه وطاعته، وتاب هللا على 2ٔٔاْلعُْسَرِة{ ]التوبة : 

صلى المهاجرٌن الذٌن هجروا دٌارهم وعشٌرتهم إلى دار اإلسبلم، وتاب على أنصار رسول هللا 
هللا علٌه وسلم الذٌن خرجوا معه لمتال األعداء فً ؼزوة )تبون( فً حّرٍ شدٌد، وضٌك من الزاد 

 .(ٔ)والظَّْهر"
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: لمد رزق هللا اإلنابة إلى أمره وطاعته، نبٌّه محمًدا  

أنصار رسوله فً هللا الذٌن اتبعوا َرسول ملسو هيلع هللا ىلص، والمهاجرٌن دٌاَرهم وعشٌرتَهم إلى دار اإلسبلم، و
 .(ٕ)هللا فً ساعة العسرة منهم من النفمة والظهر والزاد والماء"

عن مجاهد: "}ساعة العسرة{، لال: ؼزوة تبون، لال: "العسرة"، أصابهم َجْهٌد شدٌد،  
علٌها حتى إن الرجلٌن لٌشمَّان التمرة بٌنهما، وأنهم لٌمصُّون التمرة الواحدة، وٌشربون 

 .(ٖ)الماء"
عن عبد هللا بن دمحم بن عمٌل: "}فً ساعة العسرة{، لال: خرجوا فً ؼزوةٍ،  الرجبلن  

والثبلثة على بعٌر. وخرجوا فً حّرٍ شدٌد، وأصابهم ٌومبذ عطش شدٌد، فجعلوا ٌنحرون إبلهم 
ة فٌعصرون أكراشها، وٌشربون ماءه،  وكان ذلن عسرة من الماء، وعسرة من الظهر، وعسر

 .(ٗ)من النفمة"
ًّ والمهاجرٌن واألنصار الذٌن اتبعوا فً ساعة   عن لتادة لوله: "}لمد تاب هللا على النب

العسرة{، اآلٌة، الذٌن اتبعوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼزوة تبون لِبَل الشؤم فً لَهَباِن الحّر على ما ٌعلم 
مد ذُكر لنا أن الرجلٌن كانا ٌشّمان التمرة بٌنهما، هللا من الجهد، أصابهم فٌها جهٌد شدٌد، حتى ل

ها هذا ثم ٌشرب علٌها،  ها هذا ثم ٌشرب علٌها، ثم ٌمصُّ وكان النفر ٌتناولون التمرة بٌنهم، ٌمصُّ
 .(٘)فتاب هللا علٌهم وألفلهم من ؼزوهم"

فمال عن عبد هللا بن عباس: "أنه لٌل لعمر بن الخطاب رحمة هللا علٌه فً شؤن العسرة، 
عمر: خرجنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى تبون فً لٌظ شدٌد، فنزلنا منزال أصابنا فٌه عطش، حتى 
ظننا أن رلابنا ستنمطع، حتى إن كان الرجل لٌذهب ٌلتمُس الماء فبل ٌرجع حتى ٌظن أن رلبته 

مً على كبده، فمال ، وٌجعل ما ب(ٙ)ستنمطع، حتى إن الرجل لٌنحر بعٌره، فٌعصر فَْرثه فٌشربه
أبو بكر: ٌا رسول هللا، إن هللا لد عّودن فً الدعاء خًٌرا، فادع لنا! لال: تحب ذلن؟ لال: نعم! 

                                                             
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٗ٘-5ٖ٘(:ص2ٕٖٗٔ، وانظر: )ٓٗ٘/ٗٔ(:ص2ٕٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٓٗ٘/ٗٔ(:ص2ٕٗٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٔٗ٘/ٗٔ(:ص2ٕٗ1ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .الفرث "، سرجٌن الكرش ما دام فً الكرش(ٙ)
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، فؤظلّت، ثم سكبت،  فمؤلوا ما معهم، ثم ذهبنا (ٔ)فرفع ٌدٌه، فلم ٌَْرِجعهما حتى لالت السماء
 .(ٕ)ننظر فلم نجدها، جاوزت العسكر"

 والمهاجرٌن واألنصار وجهان محتمبلن : -ملسو هيلع هللا ىلص-على النبً وفً هذه التوبة من هللا 
 أحدهما : استنماذهم من شدة العسر .

والثانً : أنها خبلصهم من نكاٌة العدّو . وعبر عن ذلن بالتوبة وإن خرج عن عرفها لوجود 
 معنى التوبة فٌه وهو الرجوع إلى الحالة األولى .

[، أي:" من بعد ما 2َٔٔما َكاَد ٌَِزٌُػ لُلُوُب فَِرٌٍك ِمْنُهْم{ ]التوبة : لوله تعالى:}ِمْن بَْعِد  
كاد ٌَمٌل للوب بعضهم عن الحك، فٌمٌلون إلى الدَّعة والسكون"

(ٖ). 
لال الطبري:" ٌمول: من بعد ما كاد ٌمٌل للوب بعضهم عن الحك، وٌشن فً دٌنه  

 .(ٗ)ؼزوه"وٌرتاب، بالذي ناله من المشمة والشّدة فً سفره و
ٌَِزٌُػ لُلُوُب فَِرٌٍك ِمْنُهْم{ ]التوبة :    :(٘)[، وجهان2ٔٔوفً لوله تعالى:}ِمْن بَْعِد َما َكاَد 

 أحدهما : تتلؾ بالجهد والشدة .
 والثانً : تعِدل عن الحك فً المتابعة والنصرة ، لاله ابن عباس .

ٌِْهْم{ ]التوبة :   :" وفمهم للثبات على الحك وتاب علٌهم [، أي2ٔٔلوله تعالى:}ثُمَّ تَاَب َعلَ
 .(ٙ)لما ندموا"
 .(2)ٌعنى: تجاوز عنهم" لال مماتل:" 
لال الطبري:" ٌمول: ثم رزلهم جّل ثناإه اإلنابة والرجوع إلى الثبات على دٌنه،  

 .(1)وإبصار الحك الذي كان لد كاد ٌلتبس علٌهم"
 :(5)وهذه التوبة ؼٌر األولى ، وفٌها لوالن

 أن التوبة األولى فً الذهاب ، والتوبة الثانٌة فً الرجوع . أحدهما :

 والمول الثانً : أن األولى فً السفر ، والثانٌة بعد العودة إلى المدٌنة .
 :(ٓٔ)فإن لٌل باألول ، أن التوبة الثانٌة فً الرجوع ، احتملت وجهٌن

 أحدهما : أنها اإلذن لهم بالرجوع إلى المدٌنة .
معونة لهم فً إمطار السماء علٌهم حتى حٌوا ، وتكون التوبة على هذٌن الوجهٌن الثانً : أنها بال

 عامة .
 :(ٔٔ)وإن لٌل إن التوبة الثانٌة بعد عودهم إلى المدٌنة احتملت وجهٌن

 أحدهما : أنها العفو عنهم من مماألة من تخلؾ عن الخروج معهم .
حك ، وتكون التوبة على هذٌن الوجهٌن الثانً : ؼفران ما همَّ به فرٌك منهم من العدول عن ال

 خاصة .
 .(ٕٔ)[، أي:" إنه بهم رإوؾ رحٌم"2ٔٔلوله تعالى:}إِنَّهُ بِِهْم َرُءوٌؾ َرِحٌٌم{ ]التوبة :  

                                                             
 وفً ابن كثٌر، وؼٌره " سالت " ولٌست بشًء. وهذا تعبٌر عزٌز جٌد.، السماء "، أي: ألبلت بالسحابلالت (ٔ)

ولوله: " فؤظلت "، أي: جاء السحاب بالظل، وفً ابن كثٌر وؼٌره " فؤهطلت "، ولٌست بشًء. وفً مجمع 
 [ٔٗ٘/ٗٔ.]تفسٌر الطبري:الزوابد: " فؤطلت "، وكؤنه تصحٌؾ

 .ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٗٔ(:ص2ٕٗ5ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٖ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔٗ/ٕانظر:النكت والعٌون: (٘)
 .1ٕ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٔٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5ٖ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٔٗ/ٕانظر:النكت والعٌون: (5)
 .ٕٔٗ/ٕانظر:النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٔٗ/ٕانظر:النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٕ٘ٓالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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لال الطبري:" ٌمول: إن ربكم بالذٌن خالط للوبَهم ذلن لما نالهم فً سفرهم من الشدة  
منهم اإلٌمان بعد ما لد أبلَْوا فً هللا ما أبلوا مع والمشمة رءوؾ بهم ، }رحٌم{ أن ٌهلكهم، فٌنزع 

 .(ٔ)رسوله، وصبروا علٌه من البؤساء والضراء"
 .(ٕ)ٌعنً: ٌرق لهم حٌن تاب علٌهم، ٌعنً أبا لبابة وأصحابه" لال مماتل:" 
 الفوابد:
عن  بٌان فضل أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، إذ شهدت نصوص المرآن على عدالتهم والرضا -ٔ

 جملتهم.
وفً ذلن دلٌل على عظمة لدرهم عند هللا تعالى، وكرامتهم ودرجتهم عند 

 الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فلٌت شعري: كٌؾ ٌستجٌز ذو دٌن الطعن فٌهم، ونسبة الكفر إلٌهم!
ولد روي عن عبد هللا بن مسعود، لال: " إن هللا نظر فً للوب العباد، فوجد 

 خٌر للوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر فً للوب العباد للب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
بعد  للب دمحم، فوجد للوب أصحابه خٌر للوب العباد، فجعلهم وزراء نبٌه، ٌماتلون على 
دٌنه، فما رأى المسلمون حسنا، فهو عند هللا حسن، وما رأوا سٌبا  فهو عند هللا سٌا 

"(ٖ). 
 العسرة على ؼٌرها من الؽزوات "وهً ؼزوة تبون".بٌان فضل ؼزوة  -ٕ
 بٌان فضل هللا على المإمنٌن بعصمة للوبهم من الزٌػ فً حال الشدة. -ٖ
 «:والرحٌم«»الرءوؾ»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -ٗ

 .(ٗ)أي: شدٌد الرأفة بعباده"«:" الرإوؾ»فـ
ده، ولال هو الرحٌم العاطؾ برأفته على عبا«: الرإوؾ»لال الخطابً:"

بعضهم: الرأفة أبلػ الرحمة وأرلها. وٌمال: إن الرافة أخص، والرحمة أعم، ولد تكون 

الرحمة فً الكراهة للمصلحة، وال تكاد الرأفة تكون فً الكراهة؛ فهذا موضع الفرق 
 .(٘)بٌنهما"

لال الزجاج:" ٌمال إن الرأفة والرحمة واحد ولد فرلوا بٌنهما أٌضا وذلن أن 
 .(ٙ)المنزلة الثانٌة ٌمال فبلن رحٌم فإذا اشتدت رحمته فهو رإوؾ"الرأفة هً 

 .(2) أي: ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء«:الرحٌم»و -
ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء هللا سبحانه وتعالى المتعدٌة  -ٔ

المتعدٌة تتضمن االسم، ٌستفاد منها ثبوت تلن األحكام المؤخوذة منها؛ فاألسماء 
 .(1) -الذي هو الحكم المترتب علٌه -والصفة، واألثر 

 
 المرآن

                                                             
 .5ٖ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٔٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
( )زوابد( ، والطبرانً فً ٖٓٔوأخرجه البزار )، 1ٗ/ٙ(:صٖٓٓٙ، أخرجه أحمد فً المسند) إسناده حسن(ٖ)

ونسبه إلى أحمد والبزار والطبرانً، ولال:  ،21ٔ-22ٔ/ٔوأورده الهٌثمً فً "المجمع" (، 1٘1ٕ"الكبٌر" )
 رجاله موثمون.

، والطبرانً فً "الكبٌر" 2ٖٙ-2ٖ٘/ٔ( ، ومن طرٌمه أبو نعٌم فً "الحلٌة" ٕٙٗوأخرجه بنحوه الطٌالسً )
 .(٘ٓٔ، والبؽوي فً "شرح السنة" )2ٙٔ-ٙٙٔ/ٔ( ، والخطٌب فً "الفمٌه والمتفمه" 1٘1ٖ)
 .51ٔللسعدي:تفسٌر أسماء هللا الحسنى  (ٗ)
 .5ٔشؤن الدعاء: (٘)
 .ٕٙتفسٌر اسماء هللا الحسنى: (ٙ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (2)
 .5ٕ٘/ٕانظر: تسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (1)
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ٌِْهْم أَْنفُ  ٌِْهُم اِْلَْرُض بَِما َرُحبَْت َوَضالَْت َعلَ سُُهْم }َوَعلَى الث اَلثَِة ال ِذٌَن ُخلِّفُوا َحت ى إِذَا َضالَْت َعلَ
 ِ َ ِمَن ّللا  ِحٌُم )َوَظنُّوا أَْن اَل َمْلَجؤ اُب الر  َ هَُو الت و  ٌِْهْم ِلٌَتُوبُوا إِن  ّللا  ٌِْه ثُم  تَاَب َعلَ ({ 1ٔٔإاِل  إِلَ

 [1ٔٔ]التوبة : 
 التفسٌر:

ٌَّة -وكذلن تاب هللا على الثبلثة الذٌن ُخلِّفوا من األنصار  وهم كعب بن مالن وهبلل بن أُم
، وحزنوا حزنًا شدًٌدا، حتى إذا ضالت علٌهم تخلَّفوا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -وُمَرارة بن الربٌع

ا وندًما بسبب تخلفهم، وضالت علٌهم أنفسهم ِلَما أصابهم من الهم، وأٌمنوا أن  األرض بَسعَتها ؼمًّ
ال ملجؤ من هللا إال إلٌه، وفَّمهم هللا سبحانه وتعالى إلى الطاعة والرجوع إلى ما ٌرضٌه سبحانه. 

 تواب على عباده، الرحٌم بهم.إن هللا هو ال
 سبب النزول:

عن ابن شهاب لال: ؼزا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؼزوة تبون، وهو ٌرٌد الروم ونصارى العرب بالشام، 
حتى إذا بلػ تبون، ألام بها بضع عشرة لٌلة، ولمٌه بها وفد أْذُرح ووفد أٌلة، فَصالحهم رسول هللا 

زٌة، ثم لَفَل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من تبون ولم ٌجاوزها، وأنزل هللا: )لمد تاب هللا على ملسو هيلع هللا ىلص على الج
والثبلثة الذٌن خلفوا: َرْهٌط  النبً والمهاجرٌن واألنصار الذٌن اتبعوا فً ساعة العسرة( ، اآلٌة،

مرو بن عوؾ، منهم: كعب بن مالن، وهو أحد بنً َسِلمة، ومرارة بن ربٌعة، وهو أحد بنً ع
وهبلل بن أمٌة، وهو من بنً والؾ، وكانوا تخلفوا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً تلن الؽزوة فً بضعة 
وثمانٌن رجبل. فلما رجع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدٌنة، َصَدله أولبن حدٌثهم، واعترفوا بذنوبهم، 

: ما حبسهم إال العذر، فمبل منهم رسول هللا وباٌعهم، وكذب سابرهم، فحلفوا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ووَكلَهم فً سرابرهم إلى هللا، ونهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن كبلم الذٌن ُخلِّفوا، ولال لهم حٌن حدَّثوه 

ب حدٌثهم واعترفوا بذنوبهم: لد صدلتم، فموموا حتى ٌمضى هللا فٌكم. فلما أنزل هللا المرآن، تا

على الثبلثة، ولال لآلخرٌن: )سٌحلفون باهلل لكم إذا انملبتم إلٌهم لتعرضوا عنهم( ، حتى بلػ: )ال 
 [ .5ٙ، 5ٌَْ٘رَضى َعِن اْلمَْوِم اْلَفاِسِمٌَن( ]سورة التوبة: 

أخرج الطبري عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن كعب بن مالن: "أن عبد هللا بن كعب بن 
لال: سمعت كعب بن مالن ٌحّدِث حدٌثه حٌن تخلؾ -من بنٌه حٌن َعمً وكان لابد كعٍب  -مالن 

عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼزوة تبون. لال كعب: لم أتخلَّؾ عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼزوة ؼزاها لط، 
ما خرج إال فً ؼزوة تبون، ؼٌر أنً لد تخلفت فً ؼزوة بدر، ولم ٌعاتْب أحًدا تخلؾ عنها، إن

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمسلمون ٌرٌدون ِعٌَر لرٌش، حتى جمع هللا بٌنهم وبٌن عدّوهم على ؼٌر مٌعاد. 
ولمد شهدُت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌلة العمبة، حٌن تواثمنا على اإلسبلم، وما أحبُّ أن لً بها مشهد 

فكان من خبري حٌن تخلفت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼزوة  بدر، وإن كانت بدر أذكَر فً الناس منها. 
أنً لم أكن لط ألوى وال أٌسَر منً حٌن تخلفت عنه فً تلن الؽزوة، وهللا ما جمعت لبلها  تبون

راحلتٌن لطُّ حتى جمْعتُهما فً تلن الؽزوة. فؽزاها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً حّرٍ شدٌد، واستمبل سفًرا 
ا كثًٌرا، فجلَّى للمسلمٌن أمرهم لٌتؤهَّبُوا أهبة ؼزوهم، فؤخبرهم بعٌ ًدا ومفاِوَز، واستمبل عدوًّ

 -ٌرٌد بذلن: الدٌوان -بوجهه الذي ٌرٌد، والمسلمون مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص كثٌر، وال ٌجمعهم كتاب حافظٌ 
ٌّب إال ٌظنَّ أن ذلن سٌخفى، ما  ًٌ من هللا. وؼزا لال كعب: فما رجٌل ٌرٌد أن ٌتؽ لم ٌنزل فٌه َوْح

رسول هللا تلن الؽزوة حٌن طابت الثمار والظبلل، وأنا إلٌهما أصعَُر. فتجهز رسول هللا صلى 
هللا علٌه وسلم والمسلمون معه، وطفمت أؼدو لكً أتجهز معهم، ]فؤرجع ولم ألض شٌبًا، وألول 

. فً نفسً: "أنا لادر على ذلن إذا أردت! "، فلم ٌزل ذلن  ٌتمادى بً، حتى استمّر بالناس الجدُّ
فؤصبح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؼادًٌا والمسلمون معه[، ولم ألض من َجهازي شٌبًا، ثم ؼدوت فرجعت 
ولم ألض شٌبًا. فلم ٌزل ذلن ٌتمادى ]بً[، حتى أسرعوا وتفارط الؽْزُو، وهممت أن أرتحل 

لً. فطفمت إذا خرجت فً الناس بعد خروج النبً صلى  فؤدركهم، فٌا لٌتنً فعلت، فلم ٌُْمَدر ذلن
هللا علٌه وسلم ٌحزننً أنًّ ال أرى لً أسوةً إال رجبل مؽموًصا علٌه فً النفاق،  أو رجبل ممن 
عذر هللا من الضعفاء. ولم ٌذكرنً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى بلػ تبون، فمال وهو جالس فً الموم 

مالن؟ فمال رجل من بنً َسِلَمة: ٌا رسول هللا، حبسه بُْرداه، والنظر فً بتبون: ما فعل كعب بن 
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ٌْه! ]فمال معاذ بن جبل: ببس ما للت! وهللا ٌا رسول هللا، ما علمنا علٌه إال خًٌرا[ ! فسكت  ِعْطف
هللا ملسو هيلع هللا ىلص: كن  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فبٌنا هو على ذلن، رأى رجبل ُمبًٌَِّضا ٌزول به السراُب، فمال رسول

 أبا خٌثمة! فإذا هو أبو خٌثمة األنصاري، وهو الذي تصدَّق بصاع التمر، فلمزه المنافمون. 
ه لافبل من تبون، حضرنً بثًِّ، فطفمت  لال كعب: فلما بلؽنً أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لد توجَّ

وأستعٌن على ذلن بكل ذي رأي من أهلً. أتذكر الكذب، وألول: "بم أخرج من َسَخطه ؼًدا"؟ 
فلما لٌل: "إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لد أَظّل لادًما! "، زاح عنً الباطل، حتى عرفت أنً لن أنجو منه 
بشًء أبًدا، فؤجمعت صدله، وَصبح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لادًما، وكان إذا لدم من سفر، بدأ بالمسجد 

، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلن، جاءه المخلفون فطفموا ٌعتذرون إلٌه وٌحلفون فركع فٌه ركعتٌن
بضعة وثمانٌن رجبل فمبل منهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عبلنٌتهم وباٌعهم واستؽفر لهم، ووكل  له، وكانوا

مشً حتى سرابرهم إلى هللا. حتى جبُت، فلما سلمت تبسم تبسُّم المْؽَضب، ثم لال: تعاَل! فجبت أ
جلست بٌن ٌدٌه، فمال لً: ما خلَّفن؟ ألم تكن لد ابتعت ظهرن؟ لال للت: ٌا رسول هللا، إنً وهللا 
لو جلست عند ؼٌرن من أهل الدنٌا، لرأٌت أنً سؤخرج من َسَخطه بعذٍر، لمد أعطٌُت جدال 

أن ٌُْسِخَطن ولكنً وهللا لمد علمت لبن حدَّثتن الٌوم حدٌَث كذٍب ترضى به عنً، لٌوشكّن هللا 
ًّ فٌه، إنً ألرجو فٌه عفَو هللا، وهللا ما كان لً عُذْر!  ، ولبن حدثتن حدٌث ِصْدق تَجُد عل ًّ عل
وهللا ما كنت لطُّ ألوى وال أٌسَر منً حٌن تخلفت عنن! فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أّما هذا فمد َصَدق، 

سلمة فاتبعونً ولالوا: وهللا ما علمنان أذنبت  لم حتى ٌمضً هللا فٌن! فممت، وثار رجال من بنً
ذنبًا لبل هذا! لمد عجزَت فً أن ال تكون اعتذرت إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بما اعتذر به المتخلفون،  
فمد كان كافٌَِن ذنبن استؽفاُر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لن! لال: فوهللا ما زالوا ٌإّنِبوننً حتى أردت أن 
أرجع إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤكذَّب نفسً! لال: ثم للت لهم: هل لَمً هذا معً أحٌد؟ لالوا: نعم، لمٌه 
معن رجبلن لاال مثَل ما للت، ولٌل لهما مثل ما لٌل لن. لال: للت من هما؟ لالوا: مرارة بن 

حٌن لد شهدا بدًرا، فٌهما ربٌع العامري،  وهبلل بن أمٌة الوالفً. لال: فذكروا لً رجلٌن صال
أسوة. لال: فمضٌت حٌن ذكروهما لً، ونهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المسلمٌن عن كبلمنا أٌُّها الثبلثة، 
ٌَّروا لنا، حتى تنكرت لً فً نفسً األرض، فما  من بٌن من تخلّؾ عنه. لال: فاجتنبنا الناُس وتؽ

ن لٌلةً، فؤّما صاحباي فاستكانا ولعدا فً بٌوتهما هً باألرض التً أعرؾ. فلبثنا على ذلن خمسٌ
ٌبكٌان، وأّما أنا فكنت أشبَّ الموم وأجلدهم، فكنت أخرج وأشهد الصبلة وأطوؾ فً األسواق، 
وال ٌكلمنً أحٌد، وآتً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤسلم علٌه وهو فً مجلسه بعد الصبلة، فؤلول فً نفسً: 

سبلم أم ال؟ "، ثم أصلً معه، وأسارله النظر، فإذا ألبلُت على صبلتً "هل حرن شفتٌه برّد ال
ًّ من جفوة المسلمٌن، مشٌت  نظر إلً، وإذا التفت نحوه أعرض عنً، حتى إذا طال ذلن عل

رت جدار حابط أبً لتادة  ًّ = فسلمت علٌه، فوهللا ما  -حتى تسوَّ وهو ابن عمً، وأحبُّ الناس إل
ا أبا لتادة، أنشدن باهلل، هل تعلم أنً أحب هللا ورسوله؟ فسكت. لال: رّد علً السبلم! فملت: ٌ

فعُْدت فناشدته، فسكت، فعدت فناشدته، فمال: هللا ورسوله أعلم! ففاضت عٌناي، وتولٌَّت حتى 
رت الجدار.  تسوَّ

ًّ من نَبَط أهل الشام ممن لدم بالطعام ٌبٌعه بالمد ٌنة، فبٌنا أنا أمشً فً سوق المدٌنة، إذا بنبط
ًَّ كتاًبا  ٌمول: من ٌدلُّ على كعب بن مالن؟ لال: فطفك الناس ٌشٌرون له، حتى جاءنً، فدفع إل

من ملن ؼسان، وكنت كاتبًا، فمرأته، فإذا فٌه: "أما بعُد، فإنه لد بلؽنا أن صاحبن لد جفان، ولم 
 ٌجعلن هللا بدار َهَواٍن وال َمْضٌَعٍة، فالحك بنا نَُواِسن".

مُت به التنُّور فسجرته به. حتى إذا لال: فملت حٌ ن لرأته: وهذا أًٌضا من الببلء!! فتؤمَّ
مضت أربعون من الخمسٌن، واستلبث الوحً، إذا رسوُل رسوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌؤتٌنً فمال: إن رسول 

: ال بل اعتزلها فبل تمربها. هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌؤمرن أن تعتزل امرأتن. لال فملت: أطلِّمها، أم ماذا أفعل؟ لال
لال: وأرسل إلى صاحبً بذلن. لال: فملت المرأتً: الحمً بؤهلن فكونً عندهم حتى ٌمضً هللا 

 فً هذا األمر. 
لال: فجاءت امرأة هبلٍل رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمالت: ٌا رسول هللا، إن هبلل بن أمٌة شٌخ 

َمه؟ فمال: ال ولكن ال ٌمَربَْنِن! لالت فملت: إنه وهللا ما به ضابع لٌس له خادٌم، فهل تكره أن أخدُ 
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ما زال ٌبكً ُمْنذ كان من أمره ما كان إلى ٌومه هذا! لال: فمال لً  حركة إلى شًء! ووهللا
بعض أهلً: لو استؤذنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً امرأتن، فمد أذن المرأة هبلل أن تخُدمه؟ لال فملت: 

! فلبثت ال أستؤذ ن فٌها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وما ٌدرٌنً ماذا ٌمول لً إذا استؤذنته فٌها، وأنا رجل شابٌّ
 بعد ذلن عشر لٌاٍل، فكمل لنا خمسون لٌلةً من حٌن نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن كبلمنا.

، فبٌنا أنا لال: ثم صلٌت صبلة الفجر صباَح خمسٌن لٌلة على ظهر بٌٍت من بٌوتنا
ًّ األرض بما رحبت،  ًّ نفسً وضالت عل جالس على الحال التً ذكر هللا منّا، لد ضالت عل
سمعُت صوت صارخٍ أْوفى على جبل َسْلع،  ٌمول بؤعلى صوته: ٌا كعب بن مالن أبشر! لال: 

 علٌنا حٌن صلى فخررت ساجًدا، وعرفت أن لد جاء فرٌج. لال: وآذن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بتوبة هللا
صبلة الفجر، فذهب الناس ٌبشروننا، فذهب لِبََل صاحبً مبشرون، وركض رجل إلً فرًسا، 
وسعى ساعٍ من أْسلَم لِبَلً وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرَع من الفرس. فلما جاءنً الذي 

ًَّ فكسوتهما إٌاه ببشارته، وهللا ما أملن ؼٌر هما ٌومبذ، سمعت صوته ٌبشرنً، نزعت له ثوب
 واستعرت ثوبٌن فلبستهما، وانطلمت أتؤمم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

فتلمَّانً الناس فوًجا فوًجا ٌهنبونً بالتوبة وٌمولون: ِلتَْهنَِن توبة هللا علٌن! حتى دخلت 
ًّ طلحة بن ع بٌد هللا ٌَُهرول المسجد، فإذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جالس فً المسجد حوله الناس، فمام إل

لال: فكان كعب ال ٌنساها  -حتى صافحنً، وهنؤنً، وهللا ما لام رجل من المهاجرٌن ؼٌره 
لال كعب: فلما سلمت على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال، وهو ٌبُرُق وجهه من السرور: أبشر  -لطلحة 

، أم من عند هللا؟ لال: ال بل بخٌر ٌوٍم مرَّ علٌن منذ ولدتن أمن! فملت: أمن عندن، ٌا رسول هللا
من عند هللا! وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا سُرَّ استنار وجهه، حتى كؤن وجه لطعة لمر، وكنا نعرؾ 

 ذلن منه. 
لال: فلما جلست بٌن ٌدٌه للت: ٌا رسول هللا، إن من توبتً أن أنخلع من مالً صدلًة 

ملسو هيلع هللا ىلص: أمسن بعض مالن، فهو خٌٌر لن! لال فملت: فإنً  إلى هللا وإلى رسوله. فمال رسول هللا
أمسن سهمً الذي بخٌبر. وللت: ٌا رسول هللا، إن هللا إنما أنجانً بالصدق، وإّن من توبتً أن 
ال أحّدِث إال صدلًا ما بمٌت! لال: فوهللا ما علمت أحًدا من المسلمٌن ابتبله هللا فً ِصْدق الحدٌث، 

دت ِكْذبَةً منذ للت ذلن  ذلن لرسول هللا علٌه السبلم، أحسن مما ابتبلنً،منذ ذكرت  وهللا ما تعمَّ
لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى ٌومً هذا، وإنً أرجو أن ٌحفظنً هللا فٌما بمً. لال: فؤنزل هللا: }لمد تاَب هللا 

 موا هللا وكونوا مع الصادلٌن{ .على النبً{، حتى بلػ: }وعلى الثبلثة الذٌن ُخلِّفوا{ ، إلى: }ات
ًّ من نعمٍة لطُّ بعد أن َهَدانً لئلسبلم أعظَم فً نفسً من  لال كعب: وهللا ما أنعم هللا عل
صدلً رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أن ال أكون كذبته، فؤهلن كما هلن الذٌن كذبوه، فإن هللا لال للذٌن كذبوا، 

حٍد: }سٌحلفون باهلل لكم إذا انملبتم إلٌهم لتعرضوا عنهم حٌن أنزل الوحً، َشرَّ ما لال أل
فؤعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤواهم جهنم جزاء بما كانوا ٌكسبون{، إلى لوله: }ال ٌَْرَضى َعِن 

 [ .5ٙ، 5٘اْلمَْوِم اْلفَاِسِمٌَن{ ]سورة التوبة: 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص توبتهم حٌن َحلفوا لال كعب: ُخلِّفنا، أٌها الثبلثة، عن أمر أولبن الذٌن لَبَِل رسول   

له، فباٌعهم واستؽفر لهم، وأرجؤ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أْمَرنا حتى لضى هللا فٌه. فبذلن لال هللا: )وعلى 
الثبلثة الذٌن خلفوا( ، ولٌس الذي ذكر هللا مما ُخّلِفنا عن الؽزو، إنما هو تخلٌفه إٌّانا، وإرجاإه 

 .(ٔ)"حلؾ له واعتذر إلٌه فمبل منه أمَرنا عمن
ثم ذكر الذٌن خلفوا عن التوبة. فمال : وتاب هللا على الثبلثة الذٌن خلفوا عن  لال مماتل:" 

التوبة بعد أبً لبابة وأصحابه وهم ثبلثة: مرارة بن ربٌعة، وهبلل بن أمٌة، وكعب بن مالن، 
ولم ٌذكر توبتهم وال عموبتهم وذلن أنهم لم ٌفعلوا كفعل أبً لبابة وأصحابه فلم ٌنزل فٌهم شًء 

ان الناس ال ٌكلمونهم، وال ٌخالطونهم، وال ٌباٌعونهم، وال ٌشترون منهم، وال ٌكلمهم شهرا فك

                                                             
 .ٙ٘٘-2ٗ٘/ٗٔ(:ص2ٗٗ2ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
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على »فٌهم بعد شهور أو شهر وتاب أٌضا  -عز وجل -أهلهم، فضالت علٌهم األرض فؤنزل هللا
 .(ٔ)«"الثبلثة الذٌن خلفوا

، أي:" وكذلن تاب هللا على [1ٔٔلوله تعالى:}َوَعلَى الثَّبَلثَِة الَِّذٌَن ُخلِّفُوا{ ]التوبة :  
 .(ٕ)الثبلثة الذٌن ُخلِّفوا من األنصار"

ن   لال الطبري: أي:" ولمد تاب هللا على الثبلثة الذٌن خلفهم هللا عن التوبة، فؤرجؤهم عمَّ
 .(ٖ)تاب علٌه ممن تخلؾ عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

 .(ٗ)رة"لال الفراء:" وهم كعب بن مالن، وهبلل بن أمٌة، ومرا 
عن جابر فً لوله: "}وعلى الثبلثة الذٌن خلفوا{، لال: كعب بن مالن، وهبلل بن أمٌة،  

 .(٘)وُمرارة بن الربٌع، وكلهم من األنصار"
عن عكرمة وعامر: "}وعلى الثبلثة الذٌن خلفوا{، لال: أْرجبوا، فً أوسط  

 .(ٙ)«"براءة»
أرجبوا فً أوسط "براءة"، لوله: عن مجاهد: "}الثبلثة الذٌن خلفوا{، لال: الذٌن  

ِ{ ]سورة التوبة:  ، وكعب بن ٙٓٔ}َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن ألْمِر َّللاَّ ًّ [ هبلل بن أمٌة، ومرارة بن ِرْبع
 .(2)مالن"

عن سعٌد لال: "}الثبلثة الذٌن خلفوا{، كعب بن مالن وكان شاعرا، ومرارة بن الربٌع،  
 .(1)وهبلل ابن أمٌة، وكلهم أنصارّي"

كلهم من األنصار: هبلل بن أمٌة، ومرارة بن الربٌع، وكعب بن  ال الضحان:"ل 
 .(5)مالن"

عن لتادة لوله: "}وعلى الثبلثة الذٌن خلفوا{ ، إلى لوله: }ثم تاب علٌهم لٌتوبوا إن هللا 
هو التواب الرحٌم{، كعب بن مالن، وهبلل بن أمٌة، ومرارة بن ربٌعة، تخلفوا فً ؼزوة تبون. 

حتى  -أو ال أطلك نفسً  -أن كعب بن مالن أوثك نفسه إلى سارٌة، فمال: ال أطلمها  ذكر لنا
ٌُطلمنً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص! فمال رسول هللا: وهللا ال أطلمه حتى ٌطلمه ربُّه إن شاء! وأما اآلخر فكان 

عمه! وأما اآلخر تخلؾ على حابط له كان أدرن،  فجعله صدلة فً سبٌل هللا، ولال: وهللا ال أط
 .(ٓٔ)فركب المفاوز ٌتبع رسول هللا، ترفعه أرض وتََضعه أخرى، ولدماه تََشْلَشبلن دًما"

عن عمر بن كثٌر بن أفلح لال: "لال كعب بن مالن: ما كنت فً َؼزاة أٌسر للظهر 
: "أتجهز ؼًدا ثم والنفمة منً فً تلن الَؽزاة! لال كعب بن مالن: لما خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للت

ألحمه"، فؤخذت فً َجهازي، فؤمسٌت ولم أفرغ. فلما كان الٌوم الثالث، أخذت فً جهازي، 
فؤمسٌت ولم أفرغ، فملت: هٌهات! سار الناس ثبلثًا! فؤلمت. فلما لدم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، جعل الناس 

زاة أٌسر للظهر والنفمة منً فً ٌعتذرون إلٌه، فجبت حتى لمت بٌن ٌدٌه، فملت: ما كنت فً ؼَ 
لن  هذه الؽزاة! فؤعرض عنً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤمر الناس أن أال ٌكلمونا، وأِمَرْت نساإنا أن ٌتحوَّ
رت حابطا ذات ٌوم، فإذا أنا بجابر بن عبد هللا، فملت: أْي جابر! نشدتن باهلل، هل  عنَّا. لال: فتسوَّ

( فبٌنا أنا ذات ٌوم، إذ ٔه ٌوًما لطُّ؟ فسكت عنً فجعل ال ٌكلمنً. )علمتَنً ؼششت هللا ورسول
روا كعبًا"  .(ٔٔ)سمعت رجبل على الثنٌَّة ٌمول: كعب! كعب! حتى دنا منً، فمال: بّشِ

                                                             
 .ٕٔٓ/ٕتل بن سلٌمان:تفسٌر مما (ٔ)
 .ٕٙٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٗ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔ٘ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٗٗ٘/ٗٔ(:ص2ٖٖٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .٘ٗ٘/ٗٔ(:ص2ٖٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .٘ٗ٘/ٗٔ(:ص2ٖٗٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .٘ٗ٘/ٗٔ(:ص2ٗٗٓٔأخرجه الطبري) (1)
 .٘ٗ٘/ٗٔ(:ص2ٗٗٔٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٙٗ٘/ٗٔ(:ص2ٖٗٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٗ٘-ٙٗ٘/ٗٔ(:ص2ٗٗٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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 [، وجهان:1ٔٔوفً لوله تعالى:}َوَعلَى الثَّبَلثَِة الَِّذٌَن ُخلِّفُوا{ ]التوبة :  
علٌهم حٌن تاب علٌهم ، أي على الثبلثة الذٌن لم ٌربطوا أحدهما : خلفوا عن التوبة وأخرت 

 .(ٔ)أنفسهم مع أبً لبابة ، لاله الضحان وأبو مالن، وعكرمة
 ، لاله عكرمة . -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : خلفوا عن بعث رسول هللا 

ٌِْهُم اأْلَْرُض بَِما َرُحبَْت{ ]التوبة   [، أي:" حتى إذا 1ٔٔ: لوله تعالى:}َحتَّى إِذَا َضالَْت َعلَ
ا وندًما بسبب تخلفهم"  .(ٕ)ضالت علٌهم األرض بَسعَتها ؼمًّ

ا وندًما على تخلفهم عن الجهاد مع رسول هللا صلى هللا   لال الطبري:" ٌمول: بسعتها، ؼمًّ
 .(ٖ)علٌه وسلم"

 .(ٗ)ألن المسلمٌن امتنعوا من كبلمهم" لال الماوردي:" 
[، أي:" وضالت علٌهم أنفسهم ِلَما 1ِٔٔهْم أَْنفُسُُهْم{ ]التوبة : }َوَضالَْت َعلٌَْ لوله تعالى:

 .(٘)أصابهم من الهم"
 .(ٙ)لال الطبري:أي:" بما نالهم من الَوْجد والكْرب بذلن"

ٌِْه{ ]التوبة :   ِ إِالَّ إِلَ َ ِمَن َّللاَّ [، أي:" وأٌمنوا أنه ال 1ٔٔلوله تعالى:}َوَظنُّوا أَْن اَل َمْلَجؤ
 .(2)من هللا ومن عذابه، إِال بالرجوع واإِلنابة إِلٌه سبحانه" معتصم لهم

 .(1)ٌعنً: وأٌمنوا أال حرز من هللا إال إلٌه" لال مماتل:" 
لال الطبري:" ٌمول: وأٌمنوا بملوبهم أن ال شًء لهم ٌلجؤون إلٌه مما نزل بهم من أمر 

، ٌنجٌهم من كربه، وال مما ٌحذرون من عذاب هللا، هللا من الببلء، بتخلفهم ِخبلَؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(5)إال هللا"

أي: تٌمنوا أن ال ملجؤ ٌلجإون إلٌه فً الصفح عنهم ولبول التوبة منهم  لال الماوردي:" 
 .(ٓٔ)إال إلٌه "

ٌِْهْم ِلٌَتُوبُوا{ ]التوبة :   [، أي:" ثم رجع علٌهم بالمبول 1ٔٔلوله تعالى:}ثُمَّ تَاَب َعلَ
 .(ٔٔ)ة، لٌستمٌموا على التوبة وٌدوموا علٌها"والرحم

 .(ٕٔ)ٌعنً: تجاوز عنهم لكً ٌتوبوا" لال مماتل:" 
ثم رزلهم اإلنابة إلى طاعته، والرجوع إلى ما ٌرضٌه عنهم، لٌنٌبوا إلٌه،  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)وٌرجعوا إلى طاعته واالنتهاء إلى أمره ونهٌه"
َ هَُو   ِحٌُم{ ]التوبة : لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ اُب الرَّ [، أي:" إن هللا هو التواب على 1ٔٔالتَّوَّ

 .(ٗٔ)عباده، الرحٌم بهم"
ٌمول: إن هللا هو الوّهاب لعباده اإلنابة إلى طاعته، الموفُك من أحبَّ  لال الطبري:" 

م توفٌمه منهم لما ٌرضٌه عنه،  }الرحٌم{ بهم، أن ٌعالبهم بعد التوبة، أو ٌخذل من أراد منه
 .(ٔ)التوبةَ واإلنابةَ وال ٌتوب علٌه"

                                                             
 .ٖٗ٘/ٗٔ(:ص2ٖٕٗٔ(، و)2ٖٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٙٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٗ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٙٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٗ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٕ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٕٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٗٗ٘-ٖٗ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٔٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٕ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٕٕٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٗٗ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕٙٓالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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 الفوابد:
فً تلن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -تضمنت اآلٌة توبة هللا على الثبلثة المخلفٌن الذٌن تؤخروا عن رسول هللا  -ٔ

لهم، وندمهم ندماً عظٌماً حتى ضالت علٌهم األرض بما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الؽزوة بعد هجر النبً 
 رحبت.

كعب بن مالن وصاحبٌه فً صبرهم وصدلهم ولجوبهم إلى هللا تعالى حتى بٌان فضل  -ٕ
 فرج علٌهم وتاب علٌهم وكانوا مثاال للصدق.

أن التوبة لٌست بجهد منا، بل إنما التوبة من هللا جل وعبل، فالتوبة محفوفة بتوبتٌن:  -ٔ
لبول توبة  توبة لبلٌة، وتوبة بعدٌة، وكبلهما من هللا جل وعبل، لكن التوبة البعدٌة هً

العبد، لال هللا تعالى عن الثبلثة الذٌن خلفوا: }َوَعلَى الثَّبلثَِة الَِّذٌَن ُخلِّفُوا َحتَّى إِذَا َضالَْت 
ٌِْه ثُ  ِ إِالَّ إِلَ َ ِمَن َّللاَّ ٌِْهْم أَنفُسُُهْم َوَظنُّوا أَْن ال َمْلَجؤ ٌِْهُم األَْرُض بَِما َرُحبَْت َوَضاَلْت َعلَ مَّ َعلَ

ٌِْهْم ِلٌَتُوبُوا{ ]التوبة:تَاَب عَ  [، أوالً: تاب علٌهم، أي: أودع فً للوبهم التوبة، وبعد 1ٔٔلَ
ذلن: مكنهم أن ٌرفعوا األٌدي، وأن ٌتذللوا وٌتضرعوا وٌخضعوا هلل جل وعبل توبة 
إلٌه، فٌمبل هذه التوبة، فالتوبة محفوفة بتوبتٌن توبة لبلٌة من هللا جل وعبل، وتوبة بعدٌة 

 سبحانه أٌضاً، أي: لبول توبة العبد التً هً فً الوسط.هً منه 
؛ وإثبات ما تضمناه «الرحٌم»، و«التواب»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا. وهما  -ٕ

 من صفة. وهً: التوبة، والرحمة:
هو الذي ٌتوب على عبده، وٌمبل توبته كلما تكررت التوبة تكرر «:" التواب»فـ

 .(ٕ)المبول"
 .(ٖ)ومعنى التوبة: عود العبد إلى الطاعة بعد المعصٌة" لال الخطابً:"
التواب الذي لم ٌزل ٌتوب على التاببٌن، وٌؽفر ذنوب المنٌبٌن  لال السعدي:"

 فكل من تاب إلى هللا توبة نصوحا تاب هللا علٌه، وتوبته على عبده نوعان:
بالتوبة وشروطها من أحدهما: أنه ٌولع فً للب عبده التوبة إلٌه، واإلنابة إلٌه، فٌموم 

اإللبلع عن المعاصً، والندم على فعلها، والعزم على أن ال ٌعود إلٌها، وإستبدالها 
 بعمل صالح.

والثانً: توبته على عبده بمبولها وإجابتها، ومحو الذنوب بها فإن التوبة النصوح تجب 
 .(ٗ)ما لبلها"

 .(٘) وسعت كل شًءأي: ذو الرحمة الواسعة التً «:الرحٌم»ومن اسماءه تعالى:  -
ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء هللا سبحانه وتعالى المتعدٌة  -ٕ

ٌستفاد منها ثبوت تلن األحكام المؤخوذة منها؛ فاألسماء المتعدٌة تتضمن االسم، 
 .(ٙ) -الذي هو الحكم المترتب علٌه -والصفة، واألثر 

 
 المرآن

اِدلٌَِن )}ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آمَ  َ َوكُونُوا َمَع الص   [7ٔٔ({ ]التوبة : 7ٔٔنُوا ات مُوا ّللا 

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، امتثلوا أوامر هللا واجتنبوا نواهٌه فً كل ما 

 تفعلون وتتركون، وكونوا مع الصادلٌن فً أٌَمانهم وعهودهم، وفً كل شؤن من شإونهم.

                                                                                                                                                                               
 .ٗٗ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٓشؤن الدعاء: (ٕ)
 .5ٓشؤن الدعاء: (ٖ)
 .2ٙٔتفسٌر أسماء هللا الحسنى: (ٗ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (٘)
 .5ٕ٘/ٕانظر: تسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٙ)
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َ{ ]التوبة :   [، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا 5ٔٔلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اتَّمُوا َّللاَّ
 .(ٔ)ورسوله وعملوا بشرعه، امتثلوا أوامر هللا واجتنبوا نواهٌه فً كل ما تفعلون وتتركون"

 .(ٕ)اتموا هللا وال تعصوه فً الهجرة" -عز وجل -ٌعنً: صدلوا بتوحٌد هللا لال مماتل:" 
فَهم سبٌل النجاة من عمابه، والخبلِص  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره للمإمنٌن، معّرِ

من ألٌم عذابه: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، باهلل ورسوله، }اتموا هللا{ ورالبوه بؤداء فرابضه، وتجنب 
 .(ٖ)حدوده"

 هذه اآلٌة لولٌن :وذكر أهل العلم فً  
أحدهما : أنها فً أهل الكتاب ، وتؤوٌلها : ٌا أٌها الذٌن آمنوا من الٌهود بموسى ، ومن النصارى 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-فآمنوا به ، وكونوا مع الصادلٌن ٌعنً مع النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص-بعٌسى اتموا هللا فً إٌمانكم بدمحم 
 .(ٗ)فً جهاد المشركٌن ، لاله مماتل بن حٌانوأصحابه 

 . (٘)الثانً : أنها فً المسلمٌن : وتؤوٌلها : ٌا أٌها الذٌن آمنوا من المسلمٌن اتموا هللا
 وفً المراد بهذه التموى وجهان :

 .(ٙ)أحدهما : اتموا هللا من الكذب ، لاله ابن مسعود
مسعود: إن الكذب ال ٌحلُّ منه جدٌّ وال عبٌدة بن عبد هللا بن مسعود، لال: " لال ابن عن 

اِدلٌَِن{، لال: وكذلن هً  هزٌل، الرءوا إن شبتم: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اتَّمُوا هللاَ َوكُونُوا ِمَن الصَّ
 .(2)لراءة ابن مسعود: }من الصادلٌن{، فهل ترون فً الكذب ُرْخَصة؟"

، والمعنى واحد، وٌجوز أن «دلٌنمن الصا»لال الزجاج:" ولد روٌت عن بعضهم  
 .(1)ٌكون ممن ٌصدق وال ٌكذب فً لول وال فعل"

ه  .(5)والثانً : اتموا هللا فً طاعة رسوله إذا أمركم بجهاد عدّوِ
أّن رسوم المصاحؾ كلّها مجمعة على: }وكونوا مع الصادلٌن{، وهً  لال الطبري:" 

المراءة التً ال أستجٌز ألحٍد المراءةَ بخبلفها، وتؤوٌل عبد هللا، رحمة هللا علٌه، فً ذلن على 
 .(ٓٔ)لراءته، تؤوٌٌل صحٌح، ؼٌر أن المراءة بخبلفها"

اِدلٌَِن{ ]التوبة :   [، أي:" وكونوا مع الصادلٌن فً 5ٔٔلوله تعالى:}َوكُونُوا َمَع الصَّ
 .(ٔٔ)أٌَمانهم وعهودهم، وفً كل شؤن من شإونهم"

 .(ٕٔ)فً إٌمانهم" لال مماتل:" 
}وكونوا{، فً الدنٌا، من أهل والٌة هللا وطاعته، تكونوا فً اآلخرة،  لال الطبري:أي:" 

}مع الصادلٌن{ فً الجنة. ٌعنً: مع من َصَدق هللَا اإلٌماَن به، فحمَّك لوله بفعله، ولم ٌكن من 
ب لٌلَهم فعلُهم، وإنما معنى الكبلم: وكونوا مع الصادلٌن فً اآلخرة  أهل النفاق فٌه، الذٌن ٌكذِّ

هللا فً الدنٌا، كما لال جل ثناإه: }ومن ٌطع هللا والرسول فؤولبن مع الذٌن أنعم هللا علٌهم باتماء 
 .(ٖٔ)["5ٙمن النبٌٌن والصدٌمٌن والشهداء والصالحٌن{ ]سورة النساء: 

اِدلٌَِن{ ]التوبة :    [، ألوال:5ٔٔوفً لوله تعالى:}َوكُونُوا َمَع الصَّ

                                                             
 .ٕٙٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٓ/ٌٕمان:تفسٌر مماتل بن سل (ٕ)
 .1٘٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٓ2ٔ-5ٓٙٔ/ٙ(:ص55ٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٗٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٓٙ٘-5٘٘/ٗٔ(:ص2ٗٙٔٔ )-(2ٗ٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٓٙ٘-5٘٘/ٗٔ(:ص2ٗ٘ٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .2٘ٗ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٗٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٔٙ٘-ٓٙ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٙٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٕٕٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .1٘٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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 .(ٔ). لاله الضحان-رحمة هللا علٌهم-وأصحابهماأحدها : مع أبً بكر وعمر، 
 .(ٕ)"-رحمة هللا علٌهما-وروي عن سعٌد بن جبٌر:"مع أبً بكر وعمر 

كعب بن  عن تؤخرهم ولم ٌكذبوا، وهم: -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : مع الثبلثة الذٌن ُخلفوا حٌن صدلوا النبً 
 .(ٖ)ديلاله الس مالن، ومرارة بن ربٌعة، وهبلل بن أمٌة.

 .(ٗ)والثالث : مع من صدق فً لوله ونٌته وعمله وسره وعبلنٌته ، لاله لتادة
. ذكره مماتل بن -ملسو هيلع هللا ىلص-والرابع : مع المهاجرٌن ألنهم لم ٌتخلفوا عن الجهاد مع رسول هللا 

 .(ٙ)، وحكاه الماوردي عن ابن جرٌج(٘)حٌان
 .(2)أنهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه. لاله نافع والخامس:

  .(1)والسادس: مع الزاهدٌن فً الدنٌا، والذٌن ٌكفون عن اهل الملة. لاله الحسن
ِ َوَرسُوِلِه  والسابع: أن الصادلٌن هم الذٌن ذكرهم تعالى فً لوله: }إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن آَمنُوا بِاّلِلَّ

اِدلُوَن{ ]الحجرات : ثُمَّ لَْم  ِ أُولَبَِن هُُم الصَّ [. ٌَْ٘ٔرتَابُوا َوَجاَهُدوا ِبؤَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 .(5)وهذا لول مماتل

صلى هللا  -لال الزجاج:" على نسك الكبلم ٌدل على أنهم أمروا بؤن ٌكونوا مع النبً  
على هذا لوله: }ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن ِرَجاٌل  -وهللا أعلم  -فً الشده والرخاء، وٌجوز  -علٌه وسلم 

ٌِْه{ ]األحزاب :  َ َعلَ  .(ٓٔ)[ "َٖٕصَدلُوا َما َعاَهُدوا َّللاَّ
، (ٔٔ)والصحٌح من التؤوٌل فً ذلن، هو التؤوٌل الذي ذكرناه عن نافعلال الطبري:" 

 .(ٖٔ)"(ٕٔ)والضحان
 الفوابد:
 واألحوال واألعمال. وجوب التموى والصدق فً النٌات واأللوال -ٔ
فً اآلٌة الكرٌمة: ٌنادي المإمنٌن باسم اإلٌمان ٌحركهم بذلن على أن ٌكونوا مع  -ٕ

الصادلٌن. فإذا كان الكون مع الصادلٌن من اإلٌمان بهذه الداللة فاألولى أن ٌكون 
، وفً هذا (ٗٔ)الصدق نفسه من اإلٌمان، وجاء فً األخبار: "الكذب ٌجانب اإلٌمان"

 .(٘ٔ)لت هذه اآلٌة علٌهتحمٌك ما د
إذ لال ؼٌر واحد من السلؾ: هم  -رضً هللا عنه-وفً اآلٌة بٌان فضل الصحابة الكرام -ٖ

وال رٌب أنهم أبمة الصادلٌن، وكل صادق بعدهم فبهم ٌؤتم فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أصحاب دمحم 
 صدله، بل حمٌمة صدله اتباعه لهم، وكونه معهم.

 
 المرآن

                                                             
 .5٘٘/ٗٔ(:ص2ٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5٘٘/ٗٔ(:ص2ٗ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٓ2ٔ/ٙ(:صٔٓٔٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5ٓ2ٔ/ٙ(:صٕٓٔٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .5ٓ2ٔ-5ٓٙٔ/ٙ(:ص55ٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٗٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5٘٘/ٗٔ(:ص2ٗ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٓ2ٔ/ٙ(:صٓٓٔٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٕٓ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .2٘ٗ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .5٘٘/ٗٔ(:ص2ٗ٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5٘٘/ٗٔ(:ص2ٖٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٓٙ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
اأْلََصح أَنه من  "ٖٕٕ(:صٖٕٔٔ. جاء فً أسنى المطالب)1/٘(:ص2ٙٗٔالسنة ألبً بكر بن الخبلل) (ٗٔ)

 ًّ اَرلُْطِن  ". َكبَلم الّصدٌك، لَالَه الدَّ
 .ٗ/ٖانظر: المنهاج فً شعب اإلٌمان: (٘ٔ)
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ِ َواَل ٌَْرَغبُوا بِؤَْنفُسِ }َما َكاَن  ِهْم ِِلَْهِل اْلَمِدٌنَِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن اِْلَْعَراِب أَْن ٌَتََخل فُوا َعْن َرُسوِل ّللا 
ٌََطئُوَن َموْ  ِ َواَل  ٌ َواَل نََصٌب َواَل َمْخَمَصةٌ ِفً َسبٌِِل ّللا  ِطئًا َعْن نَْفِسِه ذَِلَن بِؤَن ُهْم اَل ٌُِصٌبُُهْم َظَمؤ

َ اَل ٌُِضٌُع  ٌْاًل إِال  كُتَِب لَُهْم بِِه َعَمٌل َصاِلٌح إِن  ّللا  أَْجَر اْلُمْحِسنٌَِن ٌَِغٌظُ اْلكُف اَر َواَل ٌَنَالُوَن ِمْن َعُدّوٍ نَ
 [ٕٓٔ({ ]التوبة : ٕٓٔ)

 التفسٌر:
البادٌة أن ٌتخلَّفوا فً أهلهم ما كان ٌنبؽً ألهل مدٌنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وَمن حولهم من سكان 

ودورهم عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وال ٌرضوا ألنفسهم بالراحة والرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً تعب ومشمة؛ ذلن 
بؤنهم ال ٌصٌبهم فً سفرهم وجهادهم عطش وال تعب وال مجاعة فً سبٌل هللا، وال ٌطإون 

ال ٌصٌبون ِمن عدو هللا وعدوهم لتبل أو هزٌمةً إال كُِتب أرًضا ٌُؽِضُب الكفاَر وطإهم إٌاها، و
لهم بذلن كله ثواب عمل صالح. إن هللا ال ٌضٌع أجر المحسنٌن الذٌن أحسنوا فً مبادرتهم إلى 

 أمر هللا، ولٌامهم بما علٌهم من حمه، وحك خلمه.
ِ{ لوله تعالى:}َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِدٌنَِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن ا  أْلَْعَراِب أَْن ٌَتََخلَّفُوا َعْن َرسُوِل َّللاَّ

[، أي:"ما كان ٌنبؽً ألهل مدٌنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وَمن حولهم من سكان البادٌة أن ٕٓٔ]التوبة : 
 .(ٔ)ٌتخلَّفوا فً أهلهم ودورهم عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

ألهل المدٌنة، مدٌنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص }ومن حولهم  لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: لم ٌكن 
من األعراب{، سُّكان البوادي، الذٌن تخلفوا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ؼزوة تبون، وهم من أهل 

 .(ٕ)اإلٌمان به، أن ٌتخلفوا فً أهالٌهم وال داٍر لهم"
ٌَْرَؼبُوا ِبؤَْنفُِسِهمْ   [، أي:" وال ٌرضوا ألنفسهم َٕٓٔعْن َنْفِسِه{ ]التوبة :  لوله تعالى:}َواَل 

 .(ٖ)بالراحة والرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً تعب ومشمة"
لال الطبري:أي:" وال أن ٌرؼبوا بؤنفسهم عن نفسه فً صحبته فً سفره والجهاد معه،  

 .(ٗ)ومعاونته على ما ٌعانٌه فً ؼزوه ذلن"
ٌرؼبوا بؤنفسهم عن نفسه{، لال: إذا بعث الجٌوش والسراٌا عن لتادة: "ٌعنً لوله: آلوال  

فلٌس لهم أن ٌعروا نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وإذا ؼزا نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه فلٌس ألحد أن ٌتخلؾ عنه إال 
 .(٘)بؤمره"

ِ َواَل ٌََطبُوَن لوله تعالى:}ذَِلَن ِبؤَنَُّهْم اَل ٌُِصٌبُُهْم َظَمؤٌ َواَل نََصٌب َواَل   َمْخَمَصةٌ فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
ٌْبًل إِالَّ كُِتَب لَُهْم بِِه َعَمٌل َصاِلٌح{ ]التوبة :  [، َٕٓٔمْوِطبًا ٌَِؽٌظُ اْلُكفَّاَر َواَل ٌَنَالُوَن ِمْن َعُدّوٍ نَ

أي:"ذلن بؤنهم ال ٌصٌبهم فً سفرهم وجهادهم عطش وال تعب وال مجاعة فً سبٌل هللا، وال 
إون أرًضا ٌُؽِضُب الكفاَر وطإهم إٌاها، وال ٌصٌبون ِمن عدو هللا وعدوهم لتبل أو هزٌمةً إال ٌط

 .(ٙ)كُتِب لهم بذلن كله ثواب عمل صالح"
لال الطبري:" ٌمول: إنه لم ٌكن لهم هذا   من أجل أنهم، وبسبب أنهم }ال ٌصٌبهم{، فً  

مول: وال تعب، }وال مخمصة فً سبٌل سفرهم إذا كانوا معه }ظمؤ{ وهو العطش }وال نصب{، ٌ
هللا{، ٌعنً: وال مجاعة فً إلامة دٌن هللا ونصرته، وهْدم َمنَار الكفر، }وال ٌطبون موطبًا{، 
ٌعنً: أرًضا، ٌمول: وال ٌطؤون أرًضا }ٌؽٌظ الكفار{، وطإهم إٌاها، }وال ٌنالون من عدّو نٌبل{، 

ا فً أموالهم وأنفسهم وأوالدهم، إال كتب هللا لهم ٌمول: وال ٌصٌبون من عدّو هللا وَعُدّوهم شٌبً 
 .(2)بذلن كله، ثواَب عمل صالح لد ارتضاه "

                                                             
 .ٕٙٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٔٙ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٙ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٓ1ٔ/ٙ(:ص٘ٓٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٙٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٙ٘-ٔٙ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
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المخمصة: المجاعة، فؤعلم هللا أنه ٌجازٌهم على جمٌع ذلن، وأنه ٌكتب  لال الزجاج:" 
 .(ٔ)لهم عمبل صالحا"

ي: مثل . وروي عن لتادة والسد(ٕ)ابن عباس فً لوله: "}وال مخمصة{، لال: مجاعة" 
 .(ٖ)ذلن

  . (ٗ)لال أسباط:" الظمؤ: العطش" 
 .(٘)لال أسباط:" النصب: العناء"

 .(ٙ)وروي عن رجاء ابن حٌوة ومكحول: "أنهما ٌكرهان التلثٌم من الؽبار فً سبٌل هللا"
 .(ٙ)هللا"

عن علً رضً هللا عنه :"أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أراد أن ٌؽزو فدعانً فعزم علً إال تخلفت 
لرٌش: ما  أن أتكلم فبكٌت، فمال: ما ٌبكٌن ٌا علً؟ للت: ٌبكٌنً خصال ؼٌر واحدة تموللبل 

أسرع ما تخلؾ عن ابن عمه وخذله! وتبكٌنً خصلة أخرى: كنت أتعرض للجهاد فً سبٌل هللا 
ألن هللا عز وجل لال: }وال ٌطإن موطبا ٌؽٌظ الكفار{، اآلٌة وكنت أرٌد أن أتعرض لؤلجر من 

 .(2)" هللا
َ اَل ٌُِضٌُع أَْجَر اْلُمْحِسِنٌَن{ ]التوبة :   [، أي:" إن هللا ال ٌضٌع أجر ٕٓٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(1)المحسنٌن الذٌن أحسنوا فً مبادرتهم إلى أمر هللا، ولٌامهم بما علٌهم من حمه، وحك خلمه"
طاعه فٌما أمره، لال الطبري:" ٌمول: إن هللا ال ٌدع محسنًا من خلمه أحسن فً عمله فؤ 

وانتهى عما نهاه عنه، أن ٌجازٌه على إحسانه، وٌثٌبه على صالح عمله. فلذلن كتَب لمن فعل 
ذلن من أهل المدٌنة ومن حولهم من األعراب ما ذكر فً هذه اآلٌة، الثواَب على كّل ما فعل، 

 .(5)فلم ٌضٌِّع له أجَر فعله ذلن"
 ة، على لولٌن:ولد اختلؾ أهل التؤوٌل فً حكم هذه اآلٌ 

أحدهما: أنهما محكمة، وإنما كان ذلن لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خاصة، لم ٌكن ألحٍد أن ٌتخلؾ إذا ؼزا 
ِخبلفَه فٌمعد عنه، إال من كان ذا عُْذٍر. فؤما ؼٌره من األبمة والوالة، فإن لمن شاء من المإمنٌن 

، وعبد (ٔٔ)األوزاعً، و(ٓٔ)رة. وهذا لول لتادةأن ٌتخلَّؾ خبلفه، إذا لم ٌكن بالمسلمٌن إلٌه ضرو
 .(ٙٔ)، وسعٌد بن عبد العزٌز(٘ٔ)، وابن جابر(ٗٔ)، والسبٌعً(ٖٔ)، والفزاري(ٕٔ)هللا بن المبارن

الولٌد بن مسلم :" سمعت األوزاعً، وعبد هللا بن المبارن، والفزاري، والسبٌعً، لال  
اآلٌة: }ما كان ألهل المدٌنة ومن حولهم من وابن جابر، وسعٌد بن عبد العزٌز ٌمولون فً هذه 

                                                             
 .2٘ٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .5ٓ1ٔ/ٙ(:صٓٔٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.5ٓ1ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٖ)
 .5ٓ1ٔ/ٙ(:صٙٓٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .5ٓ1ٔ/ٙ(:ص2ٓٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٓ1ٔ/ٙ(:ص1ٓٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٓ5ٔ-5ٓ1ٔ/ٙ(:صٔٔٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٙٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٙ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٙ٘/ٗٔ(:ص2ٕٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٙ٘-ٕٙ٘/ٗٔ(:ص2ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٙ٘-ٕٙ٘/ٗٔ(:ص2ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٙ٘-ٕٙ٘/ٗٔ(:ص2ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٙ٘-ٕٙ٘/ٗٔ(:ص2ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٙ٘-ٕٙ٘/ٗٔ(:ص2ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٖٙ٘-ٕٙ٘/ٗٔ(:ص2ٖٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
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األعراب أن ٌتخلفوا عن رسول هللا{، إلى آخر اآلٌة، إنها ألّول هذه األمة وآخرها من المجاهدٌن 
 .(ٔ)فً سبٌل هللا"
نزلت وفً أهل اإلسبلم للة، فلما كثروا نسخها هللا، وأباح التخلؾ لمن شاء، فمال: والثانً: أنها 

ٌَْنِفُروا َكافَّةً( ]سورة التوبة: )َوَما َكاَن الْ   .(ٕ)[. وهذا لول ابن زٌدُٕٕٔمْإِمنُوَن ِل
هذا حٌن كان اإلسبلم للٌبل فلما كثر اإلسبلم بعُد لال: }وما كان المإمنون  لال ابن زٌد:" 

 .(ٖ)لٌنفروا كافة فلوال نفر من كل فرلة منهم طابفة{، إلى آخر اآلٌة"
المول فً ذلن عندي، أن هللا عنى بها الذٌن وصفهم بموله: لال الطبري:" والصواب من  

ُروَن ِمَن األْعَراِب ِلٌُْإذََن لَُهْم{، ]سورة التوبة:  [ . ثم لال جل ثناإه: }ما كان 5ٓ}َوَجاَء اْلُمعَذِّ
ألهل المدٌنة{، الذٌن تخلفوا عن رسول هللا، وال لمن حولهم من األعراب الذٌن لعدوا عن الجهاد 

ٌتخلفوا ِخبلفَه وال ٌرؼبوا بؤنفسهم عن نفسه. وذلن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ندب فً  معه، أن
ؼزوته تلن كلَّ من أطاق النهوض معه إلى الشخوص، إال من أذن له، أو أمره بالممام بعده. فلم 

كان  ٌكن لمن لدر على الشخوص التخلُّؾ. فعّدد جل ثناإه من تخلؾ منهم، فؤظهر نفاَق من
تخلُّفه منهم نفالًا، وعذر من كان تخلفه لعُْذٍر، وتاب على من كان تخلُّفه تفرًٌطا من ؼٌر شن وال 
ارتٌاب فً أمر هللا، إذ تاب من خطؤ ما كان منه من الفعل. فؤما التخلؾ عنه فً حال استؽنابه، 

لن حكم المسلمٌن الٌوم إزاء إمامهم. فلم ٌكن محظوًرا، إذا لم ٌكن عن كراهٍة منه ملسو هيلع هللا ىلص ذلن. وكذ
فلٌس بفرٍض على جمٌعهم النهوُض معه، إال فً حال حاجته إلٌهم، لما ال بُدَّ لئلسبلم وأهله من 
حضورهم واجتماعهم واستنهاضه إٌاهم، فٌلزمهم حٌنبذ طاعته، وإذا كان ذلن معنى اآلٌة، لم 

م تكن إحداهما نافٌةً حكم األخرى من كل تكن إحدى اآلٌتٌن اللتٌن ذكرنا ناسخًة لؤلخرى، إذ ل
ه الحجة بؤن إحداهما ناسخة لؤلخرى"  .(ٗ)وجوهه، وال جاء خبر ٌوّجِ

 الفوابد:

 وجوب إٌثار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على النفس بكل خٌر بل بالحٌاة كلها. -ٔ
 بٌان فضل السٌر فً سبٌل هللا، وما فٌه من األجر العظٌم. -ٕ
 فضل اإلحسان وأهله. -ٖ

 
 المرآن

 ُ أَْحَسَن َما َكانُوا }َواَل ٌُْنِفمُوَن نَفَمَةً َصِغٌَرةً َواَل َكبٌَِرةً َواَل ٌَْمَطعُوَن َواِدًٌا إاِل  كُتَِب لَُهْم ِلٌَْجِزٌَُهُم ّللا 
 [ٕٔٔ({ ]التوبة : ٌَْٕٔٔعَملُوَن )
 التفسٌر:

ادًٌا فً سٌرهم مع رسول هللا وال ٌنفمون نفمة صؽٌرة وال كبٌرة فً سبٌل هللا، وال ٌمطعون و
 ملسو هيلع هللا ىلص فً جهاده، إال كُِتب لهم أجر عملهم؛ لٌجزٌهم هللا أحسن ما ٌُْجَزون به على أعمالهم الصالحة.

بة : لوله تعالى:}َواَل ٌُْنِفمُوَن نَفَمَةً َصِؽٌَرةً َواَل َكبٌَِرةً َواَل ٌَْمَطعُوَن َواِدًٌا إِالَّ كُتَِب لَُهْم{ ]التو 
[، أي:" وال ٌنفمون نفمة صؽٌرة وال كبٌرة فً سبٌل هللا، وال ٌمطعون وادًٌا فً سٌرهم مع ٕٔٔ

 .(٘)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً جهاده، إال كُِتب لهم أجر عملهم"
لال أبو اللٌث السمرلندي:" ثم لال تعالى: }وال ٌنفمون نفمة{، ٌعنً: فً الجهاد، }صؽٌرة  

ٌعنً: للٌبل وال كثٌرا. }وال ٌمطعون وادٌا{ من األودٌة ممبلٌن إلى العدو أو مدبرٌن، وال كبٌرة{، 
 .(ٙ)}إال كتب لهم{، ٌعنً: كتب لهم ثواب"

                                                             
 .ٖٙ٘-ٕٙ٘/ٗٔ(:ص2ٖٗٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٙ٘/ٗٔ(:ص2ٗٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٙ٘/ٗٔ(:ص2ٗٙٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٗٙ٘-ٖٙ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٙٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .52/ٕبحر العلوم: (ٙ)
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ٌمول تعالى : وال ٌنفك هإالء الؽزاة فً سبٌل هللا } نَفَمًَة َصِؽٌَرةً َوال  لال ابن كثٌر:" 
ًٌا { أي : فً السٌر إلى األعداء } إِال كُتَِب لَُهْم { َكبٌَِرةً { أي : للٌبل وال كثٌرا } َوال ٌَْمطَ  عُوَن َواِد

 .(ٔ)ولم ٌمل ها هنا "به" ألن هذه أفعال صادرة عنهم"
عن لتادة :"}وال ٌنفمون نفمة صؽٌرة وال كبٌرة{، اآلٌة، لال ن ما ازداد لوم من أهلٌهم 

 .(ٕ)بعدا فً سبٌل هللا، إال ازدادوا من هللا لربا"
أٌضا: لوله: "}وال ٌمطعون وادٌا إال كتب لهم لٌجزٌهم هللا أحسن ما كانوا  وعن لتادة

 .(ٖ)ٌعملون{، لال: ما ازداد الموم من أهلٌهم فً سبٌل هللا بعدا، إال ازدادوا من هللا لربا"
ُ أَْحَسَن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]التوبة :   م هللا [، أي:" لٌجزٌهٕٔٔلوله تعالى:}ِلٌَْجِزٌَُهُم َّللاَّ

 .(ٗ)أحسن ما ٌُْجَزون به على أعمالهم الصالحة"
لال أبو اللٌث السمرلندي:" ٌمول: لٌجزٌهم بؤعمالهم، وٌمال ٌجزٌهم أحسن من أعمالهم،  

ألنه ٌعطً بحسنة واحدة عشرة، إلى سبعمابة، إلى ما ال ٌدرن حسابه، وٌمال: لٌجزٌهم بؤحسن 
 .(٘)أعمالهم وتصٌر سابر أعمالهم فضبل"

ولد حصل ألمٌر المإمنٌن عثمان بن عفان ، رضً هللا عنه ، من هذه  لال ابن كثٌر:" 
اآلٌة الكرٌمة حظ وافر ، ونصٌب عظٌم ، وذلن أنه أنفك فً هذه الؽزوة النفمات الجلٌلة ، 
واألموال الجزٌلة ، كما لال عبد هللا بن اإلمام أحمد :... عن عبد الرحمن بن َخبَّاب السلمً لال 

ًَّ : "خط ب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فحث على جٌش العسرة ، فمال عثمان بن عفان ، رضً هللا عنه : عل
ًَّ مابة أخرى بؤحبلسها وألتابها.  مابة بعٌر بؤحبلسها وألتابها. لال : ثم حث ، فمال عثمان : عل

خرى بؤحبلسها لال : ثم نزل مْرلاة من المنبر ثم حث ، فمال عثمان بن عفان : علىَّ مابة أ
ٌحركها. وأخرج عبد الصمد ٌده  -وألتابها. لال : فرأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول بٌده هكذا 

 .(ٙ)«كالمتعجب : ما على عثمان ما عمل بعد هذا

ولال عبد هللا أٌضا : .... عن عبد الرحمن بن سمرة لال : جاء عثمان إلى النبً صلى هللا علٌه 
فً ثوبه حٌن َجهَّز النبً ملسو هيلع هللا ىلص جٌش العسرة لال : فصبها فً حجر النبً ملسو هيلع هللا ىلص ،  وسلم بؤلؾ دٌنار

( 2)ٌرددها مرارا«. ما َضّر ابن عفان ما عمل بعد الٌوم»فجعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌملبها بٌده وٌمول : 

"(1). 
 الفوابد:
 ق فٌه.بٌان فضل الجهاد فً سبٌل هللا واإلنفا -ٔ
اآلٌة تثبت تسجٌل المبلبكة ألعمال العباد فً الدنٌا، وأنهم موكلون بذلن، أمناء على ما  -ٕ

 ٌكتبون، ال ٌؽٌب عنهم من أعمال العباد شًء.
أنه ٌجب على كل إنسان أن ٌإمن بصحؾ األعمال التً ٌمرإها العباد، وهً الكتب التً  -ٖ

نٌا، فٌجب اإلٌمان بؤن هللا ـ عز وجل ـ كتبت فٌها المبلبكة ما فعله العباد فً حٌاتهم الد
وكَّل بنا من مبلبكته من ٌحفظنا، وٌكتب أعمالنا وألوالنا وهم الحافظون الكرام الكاتبون 
ً لما عملوه، أو لالوه دون  فكل ما ٌكتبه هإالء المبلبكة ٌمرإه العباد ٌوم المٌامة، طبما

 زٌادة، أو نمصان.

                                                             
 .ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٓ5ٔ/ٙ(:صٖٔٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٓ5ٔ/ٙ(:صٗٔٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٙٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .52/ٕبحر العلوم: (٘)
، ولال  ( من طرٌك السكن بن المؽٌرة به2ٖٓٓ( ورواه الترمذي فً السنن برلم )2٘/ٗزوابد المسند )(ٙ)

 .الترمذي : "هذا حدٌث ؼرٌب من هذا الوجه ال نعرفه إال من حدٌث السكن بن المؽٌرة"
( من طرٌك الحسن بن والع عن ضمرة بن 2ٖٓٔ( ورواه الترمذي فً السنن برلم )ٖٙ/٘زوابد المسند )(2)

 .ربٌعة به ، ولال الترمذي : "هذا حدٌث حسن ؼرٌب من هذا الوجه".
 .ٖٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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تعددة على كتابة المبلبكة ألعمال بنً آدم ولد دلت السنة المطهرة فً أحادٌث م
 فمن ذلن:

ما رواه البخاري ومسلم فً صحٌحٌهما من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال: لال  -
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إذا كان ٌوم الجمعة ولفت المبلبكة على باب المسجد ٌكتبون األول 

كمثل الذي ٌهدي بدنة، ثم كالذي ٌهدي بمرة، ثم كبشاً، ثم  (ٔ)فاألول، ومثل المهجر
 .(ٕ)دجاجة، ثم بٌضة، فإذا خرج اإلمام طووا صحفهم ٌستمعون الذكر"

وروى البخاري بإسناده إلى رفاعة بن رافع الزرلً لال: كنا ٌوماً نصلً وراء النبً  -
حمده" لال رجل وراءه: ربنا ولن  ملسو هيلع هللا ىلص، فلما رفع رأسه من الركعة لال: "سمع هللا لمن

ً فٌه، فلما انصرؾ لال: "من المتكلم؟ " لال: أنا لال:  ً مباركا الحمد حمداً كثٌراً طٌبا
 .(ٖ)"رأٌت بضعة وثبلثٌن ملكاً ٌبتدرونها أٌهم ٌكتبها أوالً"

وروى البخاري ومسلم أٌضاً: بإسنادهما إلى عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما عن  -
 فٌما ٌروي عن ربه ـ عز وجل ـ لال لال: "إن هللا كتب الحسنات والسٌبات ثم النبً ملسو هيلع هللا ىلص

بٌن ذلن، فمن همَّ بحسنة فلم ٌعملها كتبها هللا له عنده حسنة كاملة فإن هو همَّ بها فعملها 
كتبها هللا له عنده عشر حسنات إلى سبعمابة ضعؾ إلى أضعاؾ كثٌرة، ومن همَّ بسٌبة 

عملها كتبها هللا له عنده حسنة كاملة، فإن هو همَّ بها فعملها كتبها هللا له عنده سٌبة فلم ٌ
 .(ٗ)واحدة"

 
 المرآن

ٌِن  }َوَما َكاَن اْلُمْإِمنُوَن ِلٌَْنِفُروا َكاف ةً فَلَْواَل نَفََر ِمْن كُّلِ فِْرلٍَة ِمْنُهْم َطائِفَةٌ ِلٌَتَفَم ُهوا فًِ الّدِ
ٌِْهْم لَعَل ُهْم ٌَْحذَُروَن )َوِلٌُْنِذُروا لَوْ   [ٕٕٔ({ ]التوبة : َٕٕٔمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِلَ

 التفسٌر:
هم، كما ال ٌستمٌم لهم أن ٌمعدوا جمًٌعا،  وما كان ٌنبؽً للمإمنٌن أن ٌخرجوا جمٌعًا لمتال عدّوِ

المتال  فهبل خرج من كل فرلة جماعة تحصل بهم الكفاٌة والممصود؛ وذلن لٌتفمه الماعدون عن
فٌعلموا ما تجدد من األحكام فً دٌن هللا وما أنزل على رسوله، وٌنذروا لومهم بما تعلموه عند 

 رجوعهم إلٌهم، لعلهم ٌحذرون عذاب هللا بامتثال أوامره واجتناب نواهٌه.
 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:

افة{، إلى آخر اآلٌة، أحدها: عبد هللا بن عبٌد بن عمٌر فً لوله:"}وما كان المإمنون لٌنفروا ك
لال: كان المإمنون لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالمدٌنة فً رلة من الناس، 

صلى هللا علٌه  -فؤنزل هللا عز وجل: }وما كان المإمنون لٌنفروا كافة{، أمروا إذا بعث النبً
ون على الذٌن خرجوا ما أنزل هللا من سرٌة أن تخرج طابفة وتمٌم طابفة فٌحفظ الممٌم -وسلم

المرآن، وما ٌسن من السنن فإذا رجعوا إلى إخوانهم أخبروهم بذلن، وإذا خرج رسول هللا صلى 
 .(٘)هللا علٌه وسلم لم ٌتخلؾ عنه أحد إال بإذن، أو عذر"

 صلى -عن مجاهد لوله: "}فلوال نفر من كل فرلة منهم طابفة{، ناس من أصحاب دمحموالثانً: 
الخصب ما ٌنتفعون به،  خرجوا فً البوادي، فؤصابوا من الناس معروفا، ومن -هللا علٌه وسلم

ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى فمال لهم الناس: ما نراكم إال تركتم أصحابكم وجبتمونا، 
 فمال هللا فوجدوا فً أنفسهم من ذلن تحرجا، وألبلوا من البادٌة كلهم، حتى دخلوا على النبً ملسو هيلع هللا ىلص

                                                             
 .ٕٙٗ/٘مثل المهجر: المبكر كما فً النهاٌة (ٔ)
 .12٘/ٕ، صحٌح مسلم 2ٓٗ/ٕصحٌح البخاري مع الفتح (ٕ)
 .1ٕٗ/ٕصحٌح البخاري مع الفتح (ٖ)
 .1ٔٔ/ٔ، صحٌح مسلم ٖٕٖ/ٔٔصحٌح البخاري مع الفتح (ٗ)
 .5ٔٓٔ/ٙ(:ص2ٔٔٓٔاخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
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عز وجل: }فلوال نفر من كل فرلة منهم طابفة{ خرج بعض ولعد بعض، ٌبتؽون الخٌر، لٌتفمهوا 
 .(ٔ)وٌسمعوا ما فً الناس، وما أنزل بعدهم"

ألبلت أعراب هذٌل، وأصابهم الجوع واستعانوا بتمر المدٌنة، وأظهروا  والثالث: ولال السدي:"
له: أشعرت أنه لدم منا ألؾ  -أخو عبد هللا بن مسعود-بن مسعود  اإلسبلم ودخلوا، فمال عتبة

أهل بٌت أسلموا جمٌعا؟ فمال عبد هللا: وهللا لوددت أنه لم ٌبك منهم، فكانوا ٌفخرون على 
المإمنٌن وٌمولون: نحن أسلمنا طابعٌن بؽٌر لتال، وأنتم لاتلتم، فنحن خٌر منكم، فآذوا المإمنٌن 

م بؤمرهم فمال: }وما كان المإمنون لٌنفروا كافة{، ٌمول: جمٌعا }فلوال نفر فؤنزل هللا فٌهم ٌخبره
من كل فرلة منهم طابفة{، ٌمول: من كل بطن منهم طابفة، فؤتوا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص فسمعوا كبلمه، ثم 

 .(ٕ)رجعوا فؤخبروهم الخبر، فجبتم على بصٌرة، ولكن إنما جبتم من أجل الطعام"
ابن عباس لوله: "}وما كان المإمنون لٌنفروا كافة{، فإنها لٌست فً الجهاد، ولكن عن والرابع: 

لما دعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على مضر بالسنٌن، أجدبت ببلدهم فكانت المبٌلة منهم تمبل بؤسرها حتى 
 ملسو هيلع هللا ىلص، ٌحلوا بالمدٌنة من الجهد، وٌعتلوا باإلسبلم وهم كاذبون فضٌموا على أصحاب رسول هللا

وأجهدوهم فؤنزل هللا جل ثناإه ٌخبر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى عشابرهم، وحذر لومهم أن ٌفعلوا فعلهم 
 .(ٖ)فذلن، لوله: }ولٌنذروا لومهم إذا رجعوا إلٌهم لعلهم ٌحذرون{"

أن عٌُّروا  والخامس: حكً الماوردي عن الكلبً، لال: "وسبب نزول ذلن أن المسلمٌن بعد
وتركوه وحده بالمدٌنة  -ملسو هيلع هللا ىلص-بالتخلؾ عن ؼزوة تبون توفروا على الخروج فً سراٌا رسول هللا 

 .(ٗ)، فنزل ذلن فٌهم "
[، أي:" وما كان ٌنبؽً ٕٕٔلوله تعالى:}َوَما َكاَن اْلُمْإِمنُوَن ِلٌَْنِفُروا َكافَّةً{ ]التوبة :  

هم"للمإمنٌن أن ٌخرجوا   .(٘)جمٌعًا لمتال عدّوِ
هذا بٌان من هللا تعالى لما أراد من نَفٌر األحٌاء مع الرسول فً ؼزوة  لال ابن كثٌر:" 

تبون ، فإنه لد ذهب طابفة من السلؾ إلى أنه كان ٌجب النفٌر على كل مسلم إذا خرج رسول 
[ ، ولال : } َما َكاَن ألْهِل اْلَمِدٌنَِة َٔٗوثَِماال { ]التوبة : هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ولهذا لال تعالى : } اْنِفُروا ِخفَافًا 

ِ { ]التوبة :  [ ، لالوا : فنسخ ذلن بهذه َٕٓٔوَمْن َحْولَُهْم ِمَن األْعَراِب أَْن ٌَتََخلَّفُوا َعْن َرسُوِل َّللاَّ
ن كل لبٌلة إن لم اآلٌة، ولد ٌمال : إن هذا بٌان لمراده تعالى من نفٌر األحٌاء كلها ، وشرذمة م

ٌخرجوا كلهم ، لٌتفمه الخارجون مع الرسول بما ٌنزل من الوحً علٌه ، وٌنذروا لومهم إذا 
رجعوا إلٌهم بما كان من أمر العدو ، فٌجتمع لهم األمران فً هذا : النفٌر المعٌن وبعده ، 

لجهاد ؛ فإنه فرض صلوات هللا وسبلمه علٌه ، تكون الطابفة النافرة من الحً إما للتفمه وإما ل
 .(ٙ)كفاٌة على األحٌاء"

لال ابن عباس:" ٌعنً: ما كان المإمنون لٌنفروا جمٌعا، وٌتركوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً  
 .(2)المدٌنة وحده"

ْبكُْم عَ (1)}اْنِفُروا ِخَفافًا َوِثمَاًل{ وعن ابن عباس أٌضا، لوله: "  ذَابًا ، ولوله: }إِالَّ تَْنِفُروا ٌُعَذِّ
، ٌمول: لتنفر طابفة، (ٓٔ)، فنسخ هإالء اآلٌات: }َوَما َكاَن اْلُمْإِمنُوَن ِلٌَْنِفُروا َكافَّةً{(5)ذَابًا أَِلًٌما{عَ 

 .(ٔٔ)ولتمكث طابفة مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
                                                             

 .5ٔٔٔ-5ٔٓٔ/ٙ(:صٕٔٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٔٔٔ/ٙ(:صٖٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٖٔٔ/ٙ(:صٖ٘ٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .٘ٔٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٙٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٕٙ-ٖٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٓ5ٔ/ٙ(:صٙٔٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .[ٔٗ]التوبة : (1)
 .[5ٖ]التوبة : (5)
 [.ٕٕٔ]التوبة : (ٓٔ)
 .5ٓ5ٔ/ٙ(:ص٘ٔٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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. لال ابن أبً حاتم:"وروي عن أبً (ٔ)وعن ابن عباس لوله: "}كافة{، ٌمول: جمٌعا" 
 .(ٕ)بن أنس وعكرمة والضحان ولتادة والسدي ومماتل بن حٌان: نحو ذلن"العالٌة والربٌع 

}فَلَْواَل  ، إال حرفٌن: فً ٌونس :«فهبل»عن أبً مالن: "وكل ما فً المرآن }فلوال{، فهو  
 .(٘)"(ٗ)}فَلَْواَل َكاَن ِمَن اْلمُُروِن ِمْن لَْبِلكُم{ ، واآلخر:(ٖ)َكانَْت َلْرٌَةٌ آَمَنت{

 [، وجهان:ٕٕٔالى:}َوَما َكاَن اْلُمْإِمنُوَن ِلٌَْنِفُروا َكافَّةً{ ]التوبة : وفً لوله تع 
أحدهما : وما كان علٌهم أن ٌنفروا جمٌعاً ألن فرضه صار على الكفاٌة وهذا ناسخ لموله تعالى 

 }انِفُرو ِخَفافاً َوِثمَاالً{. لاله ابن عباس .
ً فٌها  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا والثانً : معناه: وما كان للمإمنٌن إذا بعث  َسرٌة أن ٌخرجوا جمٌعا

وحده بالمدٌنة حتى ٌمٌم معه بعضهم ، لاله عبد هللا بن عبٌد هللا بن  -ملسو هيلع هللا ىلص-وٌتركوا رسول هللا 
 عمٌر .

ٌَتَفَمَُّهوا فِ   ٌِن{ ]التوبة : لوله تعالى:}فَلَْواَل نََفَر ِمْن كُّلِ ِفْرلٍَة ِمْنُهْم َطاِبفَةٌ ِل [، أي:" ًٕٕٔ الّدِ
فهبل خرج من كل فرلة جماعة تحصل بهم الكفاٌة والممصود؛ وذلن لٌتفمه الماعدون عن المتال 

 .(ٙ)فٌعلموا ما تجدد من األحكام فً دٌن هللا وما أنزل على رسوله"
ال عن ابن عباس لوله: "}فلوال نفر من كل فرلة منهم طابفة{، ٌعنً: عصبة السراٌا و 

 .(2)ٌتسروا إال بإذنه"
لوله: "}فلوال نفر من كل فرلة منهم طابفة لٌتفمهوا فً الدٌن{،  وعن ابن عباس أٌضا: 

ٌعنً: السراٌا، فإذا رجعت السراٌا ولد نزل بعدهم لرآن، تعلمه الماعدون مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: إن 
سراٌا آخرٌن فذلن لوله تعالى: لٌتفمهوا فً الدٌن هللا لد أنزل على نبٌكم بعدكم لرآنا، ولد تعلمنا 

 .(1)ٌمول: لٌتعلموا ما أنزل هللا على نبٌهم، وٌعلموا السراٌا إذا رجعوا إلٌهم لعلهم ٌحذرون"
صلى هللا  -كان ٌنطلك من كل حً من العرب عصابة، فٌؤتون النبً ولال ابن عباس:" 

وٌتفمهون فً دٌنهم، وٌمولون لنبً هللا صلى هللا فٌسؤلونه عما ٌرٌدونه من أمر دٌنهم  -علٌه وسلم
علٌه وسلم: ما تؤمرنا أن نفعله؟ وأخبرنا بما نموله لعشابرنا إذا انطلمنا إلٌهم؟ لال: فٌؤمرهم نبً 

بطاعة هللا وطاعة رسوله وٌبعثهم إلى لومهم على الصبلة والزكاة، وكانوا إذا أتوا  -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا
 .(5)من أسلم فهو منا، وٌنذرونهم، حتى أن الرجل لٌفارق أباه وأمه"لومهم نادوا: 

 [، وجهان:ٕٕٔوفً لوله تعالى:}فَلَْواَل نََفَر ِمْن كُّلِ فِْرلٍَة ِمْنُهْم َطابِفَةٌ{ ]التوبة :  
إلٌه فً إلامته ، فً جهاده ، وإما مهاجرة  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما : لتتفمه الطابفة البالٌة إما مع رسول هللا 

 .(ٓٔ)لاله الحسن
لٌتفمه الذٌن خرجوا بما ٌرٌهم هللا من الظهور على المشركٌن والنصر،  لال الحسن:" 

 .(ٔٔ)وٌنذروا لومهم"
الماكثون مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هم الذٌن ٌتفمهون فً الدٌن وٌنذرون إخوانهم إذا رجعوا الثانً : أن 

 .(ٕٔ)ٌحذرون. لاله ابن عباسإلٌهم من الؽزو لعلهم 
 [، وجهان:َٕٕٔطابِفَةٌ{ ]التوبة :  وفً لوله تعالى:} 

                                                             
 .5ٔٓٔ/ٙ(:ص1ٔٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٔٓٔ/ٙتفسٌر ابن ابً حاتم:  (ٕ)
 .[51]ٌونس : (ٖ)
 .[ٙٔٔ]هود : (ٗ)
 .5ٔٓٔ/ٙ(:ص5ٔٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٙٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٔٓٔ/ٙ(:صٕٓٔٓٔبً حاتم)أخرجه ابن ا (2)
 .5ٕٔٔ/ٙ(:ص2ٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(1)
 .5ٔٔٔ/ٙ(:صٕٕٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٕٔٔ/ٙ(:ص1ٕٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕٔٔ/ٙ(:ص1ٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕٔٔ/ٙ(:صٕٙٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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 .(ٔ)أحدهما: أنها عصبة. لاله ابن عباس
 .(ٕ)والثانً: رجل. لاله مجاهد

ٌِن{ ]التوبة :  وفً لوله تعالى:   :(ٖ)[، وجهان من التفسٌرِٕٕٔلٌَتَفَمَُّهوا فًِ الّدِ
الدٌن ومعالم الشرع وٌتحملوا عنه ما ٌمع به الببلغ وٌنذروا به أحدهما : لٌتفمهوا فً أحكام 

 لومهم إذا رجعوا إلٌهم .
الثانً : لٌتفمهوا فٌما ٌشاهدونه من نصر هللا لرسوله وتؤٌٌده لدٌنه وتصدٌك وعده ومشاهدة 

 معجزاته لٌموى إٌمانهم وٌخبروا به لومهم .
ٌِْهْم لَعَلَُّهْم ٌَْحذَُروَن{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوِلٌُْنِذُروا لَْوَمُهْم إِذَا رَ   [، أي:" َٕٕٔجعُوا إِلَ

ولٌخوفوا لومهم وٌرشدوهم إِذا رجعوا إِلٌهم من الؽزو، لعلهم ٌخافون عماب هللا بامتثال أوامره 
 .(ٗ)واجتناب نواهٌه"

: ، "}إذا رجعوا إلٌهم{، لال(٘)عن ابن عباس لوله: "}ولٌنذروا لومهم{، ٌنذرون إخوانهم" 
 .(2)، " }لعلهم ٌحذرون{ ما نزل من بعدهم من لضاء هللا وكتابه، وحدوده"(ٙ): من الؽزو"لال

 [، وجهان:ٕٕٔلوله تعالى:}َوِلٌُْنِذُروا لَْوَمُهْم{]التوبة:وفً  
احدهما: معناه: ٌنذرون لومهم إذا رجعوا إلٌهم ٌدعونهم إلى اإلسبلم، وٌنذرونهم النار، 

 .(1)ه السراٌا. لاله ابن عبسوٌبشرونهم الجنة، ٌعنً: ٌعلمو
 .(5)ولٌنذروا لومهم{، أي: الناس كلهم. لاله مجاهدوالثانً: أن معنى:}

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أهمٌة تكوٌن الدعاة لنشر الدعوة، وبٌان اإلسبلم. -ٔ
تساوي فضل طلب العلم والجهاد على شرط النٌة الصالحة فً الكل وطالب العلم ال ٌنال  -ٕ

األجر إال إذا كان ٌتعلم لٌعلم فٌعمل فٌعلم مجانا فً سبٌل هللا والمجاهد ال ٌنال هذا هذا 

 األجر إال إذا كان إلعبلء كلمة هللا خاصة.
 حاجة األمة إلى الجهاد والمجاهدٌن كحاجتها إلى العلم والعلماء سواء بسواء. -ٖ
تمع على الواحد « ابفةالط»أن هذه اآلٌة الكرٌمة دالة على لبول خبر الواحد العدل؛ ألن  -ٗ

 فصاعدا.
وخبر الواحد ٌفٌد العلم عند أهل السنة والجماعة إذا صّح عن رسول هللا صلّى 
هللا علٌه وسلّم، وٌتلمى بالمبول، وٌعمل به بدون تفرٌك بٌن العمابد وبٌن األحكام 

}َوَما التشرٌعٌة الفمهٌة، ومن األدلة على لبول خبر الواحد، لول هللا سبحانه وتعالى: 
ٌنِ   َكاَن اْلُمْإِمنُوَن ِلٌَْنِفُروا َكافَّةً فَلَْوال نَفََر ِمْن كُّلِ فِْرلٍَة ِمْنُهْم َطابِفَةٌ ِلٌَتَفَمَُّهوا فًِ الّدِ

ٌِْهْم لَعَلَُّهْم ٌَْحذَُروَن{ ]التوبة:  [ ، وحٌن أراد النبً َٕٕٔوِلٌُْنِذُروا لَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِلَ
ٌدعوهم إلى اإلسبلم أرسل إلٌهم معاذ بن  ه وسلّم أن ٌرسل إلى الٌمن منصلّى هللا علٌ

، وبه لامت (ٓٔ)جبل ، ولال: "ادعهم إلى شهادة أن ال إله إال هللا، وأنً رسول هللا ... "
 .(ٔٔ)الحجة على أهل الٌمن وهو واحد

 
                                                             

 .5ٔٔٔ/ٙ(:صٕٗٔٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5ٕٔٔ/ٙ(:صٕ٘ٔٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .٘ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٕ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٕٔٔ/ٙ(:ص5ٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٖٔٔ/ٙ(:صٖٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٖٔٔ/ٙ(:صٖٗٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕٔٔ/ٙ(:صٖٔٔٓٔ)-(5ٕٔٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٖٔٔ/ٙ(:صٕٖٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدلة من األؼنٌاء2ٖ٘/ٖالحدٌث أخرجه البخاري فً صحٌحه (ٓٔ)
 .2٘-ٙ٘عرض ونمد: -دعاوى المناوبٌن لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة  انظر: (ٔٔ)
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 المرآن
َ َمَع }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا لَاتِلُوا ال ِذٌَن ٌَلُونَكُْم  ِمَن اْلكُف اِر َولٌَِْجُدوا فٌِكُْم ِغْلَظةً َواْعلَُموا أَن  ّللا 

 [ٖٕٔ({ ]التوبة : ٖٕٔاْلُمت ِمٌَن )
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، ابدإوا بمتال األلرب فاأللرب إلى دار اإلسبلم 
 واعلموا أن هللا مع المتمٌن بتؤٌٌده ونصره. من الكفار، ولٌجد الكفار فٌكم ِؼْلظة وشدة،

[، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله ٖٕٔلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]التوبة :  
 .(ٔ)وعملوا بشرعه"

األلرب  [، أي:" ابدإوا بمتالٖٕٔلوله تعالى:}لَاتِلُوا الَِّذٌَن ٌَلُونَكُْم ِمَن اْلكُفَّاِر{ ]التوبة : 
 .(ٕ)فاأللرب إلى دار اإلسبلم من الكفار"

ٌمول تعالى ذكره للمإمنٌن به وبرسوله : " ٌا أٌها الذٌن صّدلوا هللا  لال الطبري:"
ورسوله ، لاتلوا من ولٌكم من الكفار دون من بَعُد منهم. ٌمول لهم : ابدأوا بمتال األلرب 

 .(ٖ)فاأللرب إلٌكم داًرا ، دون األبعد فاألبعد"
 [، اربعة ألوال:ٖٕٔوفً  لوله تعالى:}لَاتِلُوا الَِّذٌَن ٌَلُونَكُْم ِمَن اْلكُفَّاِر{ ]التوبة : 

 .(ٗ)أحدها : أنهم الروم لاله ابن عمر
 .(٘)الثانً : أنهم الدٌلم ، لاله الحسن

 .(ٙ)الثالث : أنهم العرب ، لاله ابن زٌد
 .(2)واألدنى فاألدنى ، وهذا معنى لول لتادة الرابع : أنه على العموم فً لتال األلرب فاأللرب

ٌرٌد المشركٌن الذٌن حول المدٌنة، أحب أن ٌماتل كل لوم من ٌلٌهم إال أنه  لال لتادة:" 
 .(1)لال: على مكان ٌخاؾ فٌه على المسلمٌن"

لال الطبري:" وكان الذٌن ٌلون المخاطبٌن بهذه اآلٌة ٌومبذ ، الروم ، ألنهم كانوا سكان  
ٌومبذ ، والشؤم كانت ألرب إلى المدٌنة من العراق. فؤما بعد أن فتح هللا على المإمنٌن  الشؤم

الببلد ، فإن الفرض على أهل كل ناحٌة ، لتاُل من ولٌهم من األعداء دون األبعد منهم ، ما لم 
ٌضطّر إلٌهم أهل ناحٌة أخرى من نواحً ببلد اإلسبلم ، فإن اضطروا إلٌهم ، لزمهم عونهم 

رهم ، ألن المسلمٌن ٌٌد على من سواهم ولصحة كون ذلن كذلن ، تؤّول كلُّ من تؤّول هذه ونص
 .(5)اآلٌة ، أّن معناها إٌجاب الفرض على أهل كل ناحٌة لتاَل من ولٌهم من األعداء"

[، أي:" ولٌجد الكفار فٌكم ِؼْلظة ٖٕٔلوله تعالى:}َوْلٌَِجُدوا فٌِكُْم ِؼْلَظةً{ ]التوبة :  
 .(ٓٔ)وشدة"

معناه : ولٌجد هإالء الكفار الذٌن تماتلونهم )فٌكم( ، أي : منكم شدةً  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)علٌهم"

 .(ٕٔ)عن ابن عباس:" }ولٌجدوا فٌكم ؼلظة{، لال: شدة" 

                                                             
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٗ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2٘٘/ٗٔ(:ص2ٗ1ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2٘٘/ٗٔ(:ص2ٗ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٙ٘/ٗٔ(:ص2ٗ12ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٔٗٔ/ٗٔ(:ص1ٖٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٔٗٔ/ٗٔ(:ص1ٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2٘٘-2ٗ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٙ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٔٗٔ/ٙ(:صٓٗٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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َ َمَع اْلُمتَِّمٌَن{ ]التوبة :   [، أي:" واعلموا أن هللا مع ٖٕٔلوله تعالى:}َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)ٌٌده ونصره"المتمٌن بتؤ
وأٌمنوا ، عند لتالكم إٌاهم ، أن هللا معكم ، وهو ناصركم علٌهم ، فإن  لال الطبري:أي:" 

 .(ٕ)اتمٌتم هللا وخفتموه بؤداء فرابضه واجتناب معاصٌه ، فإن هللا ناصر من اتماه ومعٌنه"
 الفوابد:
رحٌما برا باألخٌار،  أن صفة المإمنٌن عند هللا أن ٌكون أحدهم شدٌدا عنٌفا على الكفار، -ٔ

ؼضوبا عبوسا فً وجه الكفار، ضحوكا بشوشا فً وجه أخٌه المإمن، كما لال تعالى: 
 }ٌا أٌها الذٌن آمنوا لاتلوا الذٌن ٌلونكم من الكفار ولٌجدوا فٌكم ؼلظة{ .

 وعد هللا بالنصر والتؤٌٌد ألهل التموى العامة والخاصة. -ٕ
 

 المرآن
ا ال ِذٌَن آَمنُوا فََزاَدتُْهْم إٌَِمانًا }َوإِذَا َما أُْنِزلَْت  سُوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن ٌَمُوُل أٌَُّكُْم َزاَدتْهُ َهِذِه إٌَِمانًا فَؤَم 
 [ٕٗٔ({ ]التوبة : َٕٗٔوهُْم ٌَْستَْبِشُروَن )

 التفسٌر:
اًرا إنك-وإذا ما أنزل هللا سورة من سور المرآن على رسوله، فِمن هإالء المنافمٌن من ٌمول: 

 أٌُّكم زادته هذه السورة تصدًٌما باهلل وآٌاته؟ -واستهزاءً 
فؤما الذٌن آمنوا باهلل ورسوله فزادهم نزول السورة إٌمانًا بالعلم بها وتدبرها واعتمادها والعمل 

 بها، وهم ٌفرحون بما أعطاهم هللا من اإلٌمان والٌمٌن.
ٌَمُوُل أٌَُّكُْم َزاَدتْهُ َهِذِه إٌَِمانًا{ ]التوبة : لوله تعالى:}َوإِذَا َما أُْنِزلَْت سُوَرةٌ فَِمنْ   [، ُٕٗٔهْم َمْن 

-أي:" وإذا ما أنزل هللا سورة من سور المرآن على رسوله، فِمن هإالء المنافمٌن من ٌمول: 

أٌُّكم زادته هذه السورة تصدٌمًا باهلل وآٌاته؟" -إنكاًرا واستهزاءً 
(ٖ). 

: وإذا أنزل هللا سورة من سور المرآن على نبٌه دمحم  ٌمول تعالى ذكره لال الطبري:" 
ملسو هيلع هللا ىلص ، فمن هإالء المنافمٌن الذٌن ذكرهم هللا فً هذه السورة من ٌمول : أٌها الناس ، أٌكم زادته 

 .(ٗ)هذه السورة إٌمانًا ؟"
ا ، وكانوا كان إذا نزلت سورة آمنوا بها ، فزادهم هللا إٌماًنا وتصدٌمً  لال ابن عباس:" 

 .(٘)ٌستبشرون"
 وفً لولهم ذلن عند نزول السورة وجهان:

 .(ٙ)أحدهما : أنه لول بعضهم لبعض على وجه اإلنكار ، لاله الحسن
 .(2)الثانً : أنهم ٌمولون ذلن لضعفاء المسلمٌن على وجه االستهزاء

ا الَِّذٌَن آَمنُوا َفَزاَدتُْهْم إٌَِمانًا َوهُمْ   [، أي:" فؤما ٌَْٕٗٔستَْبِشُروَن{ ]التوبة :  لوله تعالى:}فَؤَمَّ
الذٌن آمنوا باهلل ورسوله فزادهم نزول السورة إٌمانًا بالعلم بها وتدبرها واعتمادها والعمل بها، 

 .(1)وهم ٌفرحون بما أعطاهم هللا من اإلٌمان والٌمٌن"
آمنوا{، من الذٌن لٌل ٌمول : تصدٌمًا باهلل وبآٌاته. ٌمول هللا : }فؤما الذٌن  لال الطبري:" 

لهم ذلن }فزادتهم{، السورة التً أنزلت }إٌمانا{، وهم ٌفرحون بما أعطاهم هللا من اإلٌمان 
 .(ٔ)والٌمٌن"

                                                             
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٙ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .22٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .21٘/ٗٔ(:ص2ٗ11ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٙٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٙٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
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ا الَِّذٌَن آَمنُوا فََزاَدتُْهْم إٌَِمانًا َوهُْم ٌَْستَْبِشُروَن{ ]التوبة : وفً   [، ٕٗٔلوله تعالى:}فَؤَمَّ
 وجهان:

 .(ٕ) بن أنس لاله الربٌع ادتهم خشٌةً.أحدهما: فز
 .(ٖ)فزادتهم السورة إٌماناً ألنهم لبل نزولها لم ٌكونوا مإمنٌن بها ، لاله الطبريوالثانً: 
 الفوابد:
تمرٌر مبدأ زٌادة اإلٌمان ونمصانه زٌادته بالطاعة ونمصانه بالعصٌان، فٌزداد اإلٌمان  -ٔ

هللا مبة مرة، فالثانً أزٌد من حٌث المول فإن من ذكر هللا عشر مرات لٌس كمن ذكر 
بكثٌر، وكذلن أٌضاً من أتى بالعبادة على وجه كامل ٌكون إٌمانه أزٌد ممن أتى بها على 
وجه نالص، وكذلن العمل فإن اإلنسان إذا عمل عمبلً بجوارحه أكثر من اآلخر صار 

 .(ٗ)األكثر أزٌد إٌماناً من النالص
من رأى منكم منكراً فلٌؽٌره بٌده فإن لم ٌستطع  وفً الحدٌث روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص: "

 .(٘)فبلسانه، فإن لم ٌستطع فبملبه، وذلن أضعؾ اإلٌمان "
 (ٙ)فدل على أن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر من شعب اإلٌمان وخصاله

 وأن بعضه أعلى من بعض.
وفً للبه وزن شعٌرة من ولال ملسو هيلع هللا ىلص: " ٌخرج من النار من لال ال إله إال هللا 

 .(2)إٌمان، وٌخرج من النار من لال ال إله إال هللا وفً للبه وزن برة من إٌمان.."
ً فً الملوب. كما دل  فدل هذا الحدٌث على أن اإلٌمان ٌتفاوت لوة وضعفا

 الحدٌث الذي لبله على أن شعب اإلٌمان بعضها ألوى وأعلى من بعض.
تعرٌؾ اإلٌمان فً الكتاب والسنة وأنه لول ومما تمدم من النصوص ٌتضح لنا 

وعمل واعتماد، ٌزٌد بالطاعة وٌنمص بالمعصٌة، وأن بعض خصاله أعلى من بعض، 

 وأن أهله ٌتفاوتون فٌه لوة وضعفاً.
أهل الذكر الذٌن الزموا  -رضوان هللا علٌهم-وعلى هذا المول السلؾ الصالح 

 ستمدوا علومهم منهما.كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وا
 ومن الفوابد: جواز الفرح باإلٌمان وصالح األعمال. -ٕ

 
 المرآن

ا ال ِذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدتُْهْم ِرْجًسا إِلَى ِرْجِسِهْم َوَماتُوا َوهُْم َكافُِروَن ) ({ ٕ٘ٔ}َوأَم 
 [ٕ٘ٔ]التوبة : 

 التفسٌر:
هللا، فإن نزول السورة ٌزٌدهم نفالًا وشًكا إلى ما هم وأما الذٌن فً للوبهم نفاق وشن فً دٌن 

 علٌه من لبُل من النفاق والشن، وهلن هإالء وهم جاحدون باهلل وآٌاته.
ا الَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدتُْهْم ِرْجًسا إِلَى ِرْجِسِهْم{ ]التوبة :   [، ٕ٘ٔلوله تعالى:}َوأَمَّ

فاق وشن فً دٌن هللا، فإن نزول السورة ٌزٌدهم نفالًا وشًكا إلى ما أي:" وأما الذٌن فً للوبهم ن
 .(ٔ)هم علٌه من لبُل من النفاق والشن"

                                                                                                                                                                               
 .22٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .21٘/ٗٔ(:ص2ٗ15ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .22٘/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
عالم  ٓٓٓٔمولؾ ألكثر من  5ٓٓٓموسوعة موالؾ السلؾ فً العمٌدة والمنهج والتربٌة )أكثر من  انظر: (ٗ)

 .1٘ٗ/ٓٔلرنًا: ٘ٔعلى مدى 
 .5ٙ/ٔ( ج5ٗرواه مسلم، كتاب اإلٌمان، باب كون النهً عن المنكر من اإلٌمان. ح )(٘)
عمان،  -مكتبة الرسالة الحدٌثة ٖٙٓجامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن شهاب الدٌن بن رجب الحنبلً ص(ٙ)

 .ط. ت: بدون
 .ٖٓٔ/ٔ( الصحٌح مع الفتح ٗٗرواه البخاري، كتاب اإلٌمان. باب زٌادة اإلٌمان ونمصانه، ح )(2)
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ٌمول تعالى ذكره : }وأما الذٌن فً للوبهم مرض{، نفاق وشن فً دٌن  لال الطبري:" 
ن عند هللا هللا، فإن السورة التً أنزلت }زادتهم رجًسا إلى رجسهم{ ، وذلن أنهم شكوا فً أنها م

، فلم ٌإمنوا بها ولم ٌصّدلوا ، فكان ذلن زٌادة شّنٍ حادثٍة فً تنزٌل هللا ، لزمهم اإلٌمان به 
علٌهم ، بل ارتابوا بذلن ، فكان ذلن زٌادة نَتٍْن من أفعالهم ، إلى ما سلؾ منهم نظٌره من النتن 

 .(ٕ)والنفاق. وذلن معنى لوله : }فزادتهم رجسا إلى رجسهم{"
أي : زادتهم شكا إلى شكهم ، ورٌبا إلى رٌبهم ، كما لال تعالى : }  ابن كثٌر:"لال  

[ 1َٕونُنزُل ِمَن اْلمُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن َوال ٌَِزٌُد الظَّاِلِمٌَن إِال َخَساًرا { ]اإلسراء : 
ٌِْهْم ، ولال تعالى : } لُْل هَُو ِللَِّذٌَن آَمنُوا هًُدى َوشِ  َفاٌء َوالَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن فًِ آذَانِِهْم َوْلٌر َوهَُو َعلَ
[ ، وهذا من جملة شمابهم أن ما ٌهدي الملوب َٗٗعًمى أُولَبَِن ٌُنَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعٌٍد { ]فصلت : 

اال ٌكون سببا لضبللهم ودمارهم ، كما أن سٌا المزاج لو ؼذي بما ؼذي به ال ٌزٌده إال خب
 .(ٖ)ونمصا"
 .(ٗ)ن ابن عباس لوله: "}وأما الذٌن فً للوبهم مرض{، لال: المرض: النفاق"ع 
فً لوله: "}وأما الذٌن فً للوبهم مرض{، لال: كان ذلن فً بعض وروي عن طاوس  

 .(٘)أمور النساء"
 وجوه:[، ٕ٘ٔفََزاَدتُْهْم ِرْجًسا إَِلى ِرْجِسِهْم{ ]التوبة :  وفً لوله تعالى:} 

 .(ٙ)لاله مماتل الذي هم علٌه لبل ذلن. نفالا مع نفالهمأحدها : إثماً إلى إثمهم، ٌعنً: 
هم ، لاله السدي  .(1)، والكلبً(2)الثانً : شكاً إلى شّكِ

 .(ٔٔ)، والزجاج(ٓٔ)، وابن لتٌبة(5)الثالث : كفراً إلى كفرهم ، لاله لطرب
لد ٌسّمى الكفر والنفاق: رجسا، ألنّه نتن. لال هللا تعالى: فَزاَدتُْهْم ِرْجساً  لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٕٔ)[ ، أي: كفرا إلى كفرهم، أو نفالا إلى نفالهم"ٕ٘ٔإِلَى ِرْجِسِهْم ]التوبة: 

 .(ٖٔ)أي: زادتهم كفرا إلى كفرهم، ألنهم كلما كفروا بسورة ازداد كفرهم" لال الزجاج:" 
[، أي:" وهلن هإالء وهم جاحدون باهلل ٕ٘ٔتعالى:}َوَماتُوا َوهُْم َكاِفُروَن{ ]التوبة : لوله  
 .(ٗٔ)وآٌاته"

 .(٘ٔ)ٌعنً : هإالء المنافمٌن أنهم هلكوا، وهم كافرون باهلل وآٌاته " لال الطبري:" 
 الفوابد:
 أن الكفر ٌزٌد وٌنمص، والنفاق ٌزٌد وٌنمص، واإلٌمان ٌزٌد وٌنمص. -ٔ
 ملب ٌزداد مرضا وصحٌحه ٌزداد صحة سنة من سنن هللا فً العباد.أنمرٌض ال -ٕ

                                                                                                                                                                               
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .21٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٔ٘ٔ/ٙ(:ص٘ٗٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٔ٘ٔ/ٙ(:صٙٗٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٗٓ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .5ٔ٘ٔ/ٙ(:ص2ٗٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٙٔٗانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٙٔٗانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٓٙ، وتؤوٌل مشكل المرآن:5ٖٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .2ٙٗ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٓٙتؤوٌل مشكل المرآن: (ٕٔ)
 .2ٙٗ/ٕمعانً المرآن:(ٖٔ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .21٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)



ٗ٘ 
 

ومن الفوابد: أن مرض الشبهة، وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة ٌرجى  -ٖ
له الشفاء بمضاء الشهوة، ومرض الشبهة ال شفاء له إن لم ٌتداركه هللا برحمته، لال 

 .(ٔ)ى رجسهم{تعالى: }وأما الذٌن فً للوبهم مرض فزادتهم رجسا إل
 

 المرآن
ٌِْن ثُم  اَل ٌَتُوبُوَن َواَل هُْم ٌَذ ك ُرونَ  تَ ةً أَْو َمر  ({ ٕٙٔ )}أََواَل ٌََرْوَن أَن ُهْم ٌُْفتَنُوَن ِفً كُّلِ َعاٍم َمر 

 [ٕٙٔ]التوبة : 

 التفسٌر:
النفاق مرة أو مرتٌن أو ال ٌرى المنافمون أن هللا ٌبتلٌهم بالمحط والشدة، وبإظهار ما ٌبطنون من 

فً كل عام؟ ثم هم مع ذلن ال ٌتوبون ِمن كفرهم ونفالهم، وال هم ٌتعظون وال ٌتذكرون بما 
 ٌعاٌنون من آٌات هللا.

ٌِْن{ ]التوبة :   تَ ةً أَْو َمرَّ ٌََرْوَن أَنَُّهْم ٌُْفتَنُوَن فًِ كُّلِ َعاٍم َمرَّ [، أي:" ٕٙٔلوله تعالى:}أََواَل 
مون أن هللا ٌبتلٌهم بالمحط والشدة، وبإظهار ما ٌبطنون من النفاق مرة أو مرتٌن أو ال ٌرى المناف

 .(ٕ)فً كل عام؟"
أو ال ٌرى هإالء المنافمون أنَّ هللا ٌختبرهم فً كل عام مرة أو مرتٌن ،  لال الطبري:" 

 .(ٖ)بمعنى أنه ٌختبرهم فً بعض األعوام مرة ، وفً بعضها مرتٌن"
 التً ذكر هللا فً هذا الموضع، على ألوال:« الفتنة»فً معنى اختلؾ أهل التفسٌر و 

 .(2)، ولتادة(ٙ)، مجاهد(٘)، والحسن(ٗ)أحدها : ٌبتلون ، لاله ابن عباس
 .(1)الثانً : ٌضلون ، لاله عبد الرحمن بن زٌد
 .(5)الثالث : ٌختبرون ، لاله أبو جعفر الطبري

 -ملسو هيلع هللا ىلص -ا تكلموا فٌما ال ٌحل لهم وإذا أتوا النبًلال مماتل:" وذلن أنهم كانوا إذا خلووالرابع: 
أخبرهم بما تكلموا به فً الخبلء فٌعلمون أنه نبً رسول ثم ٌؤتٌهم الشٌطان فٌحدثهم أن دمحما إنما 
أخبركم بما للتم ألنه بلؽه عنكم فٌشكون فٌه فذلن لوله: }ٌفتنون فً كل عام مرة أو مرتٌن{ 

 .(ٓٔ)وٌنكرون أخرى"فٌعرفون أنه نبً، 
 وفً الذي ٌفتنون به ألوال:

 .(ٔٔ)أحدها : أنه الجوع والمحط ، لاله مجاهد
 .(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)الثانً : أنه الؽزو والجهاد فً سبٌل هللا ، لاله الحسن

األكاذٌب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، فٌفتتن بذلن الذٌن فً للوبهم الثالث : ما ٌلمونه من 
 .(ٗٔ)، لاله حذٌفة بن الٌمانمرض

 .(ٔ)كان لهم فً كل عام كذبة أو كذبتان" وروي عن حذٌفة:" 

                                                             
 .12ٔشرح العمٌدة الطحاوٌة:انظر:  (ٔ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .25٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٔ٘ٔ/ٙ(:ص1ٗٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٔ٘ٔ/ٙ(:صٓ٘ٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٔ٘ٔ/ٙ(:ص5ٗٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٔٙٔ/ٙ(:صٔ٘ٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٔٙٔ/ٙ(:صٖ٘ٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٔ٘/ٗٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٗٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .1ٓ٘/ٗٔ(:ص2ٗ5ٖٔ)-(2ٗ5ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٓ٘/ٗٔ(:ص2ٗ5٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٓ٘/ٗٔ(:ص2ٗ5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٔ٘/ٗٔ(:ص2ٗ5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
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 .(ٕ)ٌختبرون أنه ٌنزل علٌهم العذاب والمكروه. حكاه الزجاجالرابع : 
 .(ٖ)أنه ما ٌظهره هللا تعالى من هتن أستارهم وسوء نٌاتهم ، حكاه علً بن عٌسىوالخامس: 

ب عباَده المإمنٌن من  لال الطبري:"  وأولى األلوال فً ذلن بالصحة أن ٌمال: إن هللا عجَّ
هإالء المنافمٌن، ووبَّخ المنافمٌن فً أنفسهم بملّة تذكرهم، وسوء تنبههم لمواعظ هللا التً ٌعظهم 
بها. وجابٌز أن تكون تلن المواعظُ الشدابَد التً ٌنزلها بهم من الجوع والمحط ، وجابٌز أن تكون 

ا ٌرٌهم من نُصرة رسوله على أهل الكفر به، وٌرزله من إظهار كلمته على كلمتهم، وجابٌز أن م
تكون ما ٌظهر للمسلمٌن من نفالهم وخبث سرابرهم، بركونهم إلى ما ٌسمعون من أراجٌؾ 
المشركٌن برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه  وال خبر ٌوجب صحةَ بعض ذلن دون بعض، من الوجه 

لذي ٌجب التسلٌم له. وال لول فً ذلن أولى بالصواب من التسلٌم لظاهر لول هللا وهو: أو ال ا
ٌرون أنهم ٌختبرون فً كل عام مرة أو مرتٌن، بما ٌكون زاجًرا لهم، ثم ال ٌنزجرون وال 

 .(ٗ)ٌتعظون؟"
بِالتَّاِء، َولََرأَ اْلبالون ِباْلٌَاءِ « أَوال تَرْونَ »لََرأَ َحْمَزة َوحده  

(٘). 
 ..(ٙ) -ملسو هيلع هللا ىلص-خطاباً لرسول هللا « أََو الَ تََرى أَنَُّهم ٌُْفتَنُونَ »وهً فً لراءة ابن مسعود 

 
[، أي:" ثم هم مع ذلن ال ٌتوبون ِمن كفرهم ٕٙٔلوله تعالى:}ثُمَّ اَل ٌَتُوبُوَن{ ]التوبة :  
 .(2)ونفالهم"
ٌمول : ثم هم مع الببلء الذي ٌحّل بهم من هللا ، واالختبار الذي ٌعرض  لال الطبري:" 

 .(1)لهم ، ال ٌنٌبون من نفالهم ، وال ٌتوبون من كفرهم "
[، أي:" وال ٌتذكرون بما ٌعاٌنون من آٌات ٕٙٔلوله تعالى:}َواَل هُْم ٌَذَّكَُّروَن{ ]التوبة :  

 .(5)هللا"

وال هم ٌتذكرون بما ٌرون من حجج هللا وٌعاٌنون من آٌاته ، فٌتعظوا بها  لال الطبري:" 
ون على نفالهم ؟"  .(ٓٔ)، ولكنهم مصرُّ

 .(ٔٔ)بما تكلموا به فٌعرفوا وال ٌعتبروا" -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" فٌما أخبرهم النبً
 الفوابد:
 ة تتحدث عنهم.كشؾ أؼوار المنافمٌن وفضٌحتهم فً آخر آٌة من سورة التوب -ٔ

ٌمول الحافظ ابن كثٌر: "وإنما نزلت صفات المنافمٌن فً السور المدنٌة، ألّن 
مكة لم ٌكن فٌها نفاق بل كان خبلفه من الناس من كان ٌظهر الكفر مستكرهاً وهو فً 

س الباطن مإمن، فلما هاجر رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إلى المدٌنة وكان بها األنصار من األو
والخزرج وكانوا فً جاهلٌتهم ٌعبدون األصنام على طرٌمة مشركً العرب، وبها الٌهود 
من أهل الكتاب على طرٌمة أسبلفهم وكانوا ثبلث لبابل بنو لٌنماع حلفاء الخزرج وبنو 
 النضٌر حلفاء األوس وبنو لرٌظة، فلما لدم رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص المدٌنة وأسلم من أسلم من

األنصار من لبٌلتً األوس والخزرج ولّل من أسلم من الٌهود إال عبد هللا بن سبلم 
رضً هللا عنه ولم ٌكن إذ ذان نفاق أٌضاً ألنه لم ٌكن للمسلمٌن بعد شوكة تُخاؾ، بل لد 
                                                                                                                                                                               

 .5ٔٙٔ/ٙ(:صٕ٘ٔٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٙٗ/ٕمهعانً المرآن: (ٕ)
 .1ٔ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٔ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖٓانظر: السبعة فً المراءات: (٘)
 .1ٔ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .25٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (5)
 .25٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٗٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
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بدر  كان ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وادع الٌهود ولبابل كثٌرة من أحٌاء العرب حوالً المدٌنة، فلما كانت ولعة
ً فً  وأظهر هللا كلمته وأعز اإلسبلم وأهله، لال عبد هللا بن أبً بن سلول وكان رأسا
المدٌنة وهو من الخزرج، وكان سٌد الطابفتٌن فً الجاهلٌة، وكانوا لد عزموا على أن 
ٌملّكوه علٌهم فجاءهم الخٌر وأسلموا واشتؽلوا عنه فبمً فً نفسه من اإلسبلم وأهله، 

بدر لال: هذا أمر هللا لد توجه، فؤظهر الدخول فً اإلسبلم، ودخل معه فلما كانت ولعة 
طوابؾ ممن هو على طرٌمته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب فمن ثم ُوجد النفاق فً 
أهل المدٌنة ومن حولها من األعراب، فؤما المهاجرون فلم ٌكن فٌهم أحد نافك ألنه لم 

له وولده وأرضه رؼبة فٌما عند هللا فً الدار ٌكن أحد ٌهاجر مكرهاً بل ٌهاجر فٌترن ما
 .(ٔ)اآلخرة"

إن هللا تعالى بعد ترجٌح العاصً للعصٌان باختٌاره الموافك لعلم هللا ولدره ومشٌبته ال  -ٕ
ٌزال سبحانه ٌفعل من مرجحات الطاعة والمولظات عن الؽفلة ما ٌإكد الحجة البالؽة، 

ن األمراض كما لال تعالى: }أوال ٌرون وٌجددها تفضبل منه سبحانه تارة بما ٌفعله م
[، ٕٙٔأنهم ٌفتنون فً كل عام مرة أو مرتٌن ثم ال ٌتوبون وال هم ٌذكرون{ ]التوبة: 

وتارة بما ٌرٌهم من مصارع آبابهم وأبنابهم وإخوانهم وجٌرانهم، لال تعالى: }الذي خلك 
 [.ٕن: الموت والحٌاة لٌبلوكم أٌكم أحسن عمبل وهو العزٌز الؽفور{ ]المل

وتارة بما ٌمرع أسماعهم من مواعظ هللا وحججه على ألسنة أنبٌابه وأولٌابه، فبل 
ٌزال سبحانه وتعالى ٌمابل الدواعً إلى معصٌته بالدواعً إلى طاعته، والعاصً ال 
ٌزداد إال تمادٌا على سوء اختٌاره، وطول ؼفلته كما شكاه نوح علٌه السبلم من لوله، 

لتذكر والموجب للترجٌح، ولال فً ؼٌر آٌة: }لعلهم ٌذكرون{ أي: ولذلن عظم هللا شؤن ا
 لمحبته ذلن لهم، وطلبه منهم عند أهل السنة كما مضى.

ولال فً الؽافلٌن: }أولبن كاألنعام بل هم أضل أولبن هم الؽافلون{ ]األعراؾ: 
تٌار [، وتؤمل لوله تعالى: }بل هم أضل{ فإنه ٌدل على أن هللا تعالى مكنهم من اخ25ٔ

 .(ٕ)الصواب بخبلؾ األنعام
 

 المرآن
ُ لُ  لُوبَُهْم }َوإِذَا َما أُْنِزلَْت سُوَرةٌ َنَظَر بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض َهْل ٌََراكُْم ِمْن أََحٍد ثُم  اْنَصَرفُوا َصَرَف ّللا 

 [9ٕٔ({ ]التوبة : 9ٕٔبِؤَن ُهْم لَْوٌم اَل ٌَْفمَُهوَن )
 التفسٌر:

سورة تؽَاَمَز المنافمون بالعٌون إنكاًرا لنزولها وسخرٌة وؼًٌظا؛ ِلَما نزل فٌها ِمن وإذا ما أُنزلت 
ِذْكر عٌوبهم وأفعالهم، ثم ٌمولون: هل ٌراكم من أحد إن لمتم من عند الرسول؟ فإن لم ٌرهم أحد 
 لاموا وانصرفوا من عنده علٌه الصبلة والسبلم مخافة الفضٌحة. صرؾ هللا للوبهم عن اإلٌمان؛

 بسبب أنهم ال ٌفهمون وال ٌتدبرون.
ٌََراكُْم ِمْن أََحٍد ثُمَّ   لوله تعالى:}َوإِذَا َما أُْنِزلَْت سُوَرةٌ نََظَر بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض َهْل 

[، أي:"وإِذا أنزلت سورة من المرآن فٌها عٌب المنافمٌن وهم فً مجلس 2ٕٔاْنَصَرفُوا{ ]التوبة : 
ُ عَ  ٌِْه َوَسلَّم َ نظر بعضهم لبعض هل ٌراكم أحد من المسلمٌن لننصرؾ، فإِنا ال النبً َصلَّى َّللاَّ لَ

 .(ٖ)نصبر على استماعه وهو ٌفضحنا ثم لاموا فانصرفوا"
ٌمول تعالى ذكره: }وإذا ما أنزلت سورة{، من المرآن، فٌها عٌُب هإالء  لال الطبري:" 

وهم عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، }نظر بعضهم  المنافمٌن الذٌن وصَؾ جل ثناإه صفتهم فً هذه السورة،

                                                             
 .ٓ٘/ٔتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٔٔ-2ٓٔ/ٙوالمواصم فً الذب عن سنة أبً الماسم:العواصم انظر:  (ٕ)
 .5ٕ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
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إلى بعض{، فتناظروا، }هل ٌراكم من أحد{إن تكلمتم أو تناجٌتم بمعاٌب الموم ٌخبرهم به، ثم 
 .(ٔ)لاموا فانصرفوا من عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولم ٌستمعوا لراءة السورة التً فٌها معاٌبهم"

ذلن إٌماء ألنهم منافمون ال ٌظهرون ذلن:} هل ٌراكم من أحد{، ٌمولون  لال الزجاج:" 
وهو أعلم، }ثم انصرفوا{، أي:  -عز وجل  -ٌمولون ذلن استسرارا وتحذرا من أن ٌعلم بهم هللا 

ٌفعلون ذلن وٌنصرفون، فجابز أن ٌكون ٌنصرفون عن المكان الذي استحموا فٌه، وجابز أن 
 .(ٕ)ستمعون"ٌكون ٌنصرفون عن العمل بشًء مما ٌ

لال ابن ابً زمنٌن:" ٌعنً: المنافمٌن }هل ٌراكم من أحد{ من المسلمٌن؛ ٌموله بعضهم  
 .(ٖ)لبعض }ثم انصرفوا{ لال الحسن: ٌعنً: عزموا على الكفر"

المعنى: وإذا ما أنزل هللا  عز وجل،  سورة، وهم جلوس عند  لال مكً بن ابً طالب:" 
النبً علٌه السبلم، فكان فٌها إظهار سرهم }نََّظَر بَْعُضُهْم إلى بَْعٍض{، هل رآكم أحد إذ للتم 
وتناجٌتم، ثم لاموا فانصروا ولم ٌسمعوا لراءته، ولٌل: المعنى: إذا ما أُنزلت سورة فٌها 

ُهْم إلى بَْعٍض َهْل ٌََراكُْم{، أحد إن لمتم، فإن لالوا: نعم، لاموا ولم ٌسمعوا أسرارهم، }نََّظَر بَْعضُ 
 .(ٗ)المرآن"

}وإذا ما أنزلت سورة{ فٌها عٌب المنافمٌن وتوبٌخهم، }نظر بعضهم إلى لال البؽوي:" 
بعض{ ٌرٌدون الهرب ٌمول بعضهم لبعض إشارة، }هل ٌراكم من أحد{ أي: أحد من المإمنٌن، 

م، فإن لم ٌرهم أحد خرجوا من المسجد، وإن علموا أن أحدا ٌراهم ألاموا وثبتوا، }ثم إن لمت
 .(٘)انصرفوا{ عن اإلٌمان بها. ولٌل: انصرفوا عن مواضعهم التً ٌسمعون فٌها"

 لال السمعانً: لوله :"}ثم انصرفوا{ فٌه معنٌان:  
 أحدهما: انصرفوا عن مواضعهم. 

 .(ٙ)أي: لم ٌإمنوا ولم ٌمبلوا"واآلخر: انصرفوا عن اإلٌمان، 

وسخرٌة  }نظر بعضهم إلى بعض{،  تؽامزوا بالعٌون إنكارا للوحى لال الزمخشري:" 
به لابلٌن: }هل ٌراكم من أحد{ من المسلمٌن لننصرؾ، فإنا ال نصبر على استماعه وٌؽلبنا 

سبلل لو إذا الضحن، فنخاؾ االفتضاح بٌنهم. أو ترامموا ٌتشاورون فً تدبٌر الخروج واالن
 .(2)ٌمولون: هل ٌراكم من أحد. ولٌل: معناه: إذا ما أنزلت سورة فً عٌب المنافمٌن"

عن ابن عباس لوله: "}وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض{، اآلٌة، لال: هم  
 .(1)المنافمون"
 لال ابن زٌد فً لوله:"}وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل ٌراكم من أحد{ 

سمع خبَركم، رآكم أحٌد أخبره؟  إذا نزل شًء ٌخبر عن كبلمهم. لال: وهم المنافمون.  ، ممن
لال: ولرأ: }َوإِذَا َما أُنزَلْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن ٌَمُوُل أٌَُّكُْم َزاَدتْهُ َهِذِه إٌَِمانًا{، حتى بلػ: }نظر بعضهم 

 .(5)أحد؟ سمع كبلمكم أحد ٌخبره بهذا؟"إلى بعض هل ٌراكم من أحد{ أخبره بهذا؟ أكان معكم 
ُ لُلُوبَُهْم ِبؤَنَُّهْم لَْوٌم اَل ٌَْفمَُهوَن{ ]التوبة :   [، أي:" صرؾ هللا 2ٕٔلوله تعالى:}َصَرَؾ َّللاَّ

 .(ٓٔ)للوبهم عن اإلٌمان؛ بسبب أنهم ال ٌفهمون وال ٌتدبرون"
 .(ٔٔ)لال الزجاج:" أي: أضلهم هللا مجازاة على فعلهم" 

                                                             
 .1ٕ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .22ٗ-2ٙٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٖ)
 .51ٖٔ/ٗالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٗ)
 .٘ٔٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٕٖٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٕالكشاؾ: (2)
 .1ٖ٘/ٗٔ(:ص2٘ٓٔٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٗ٘-1ٖ٘/ٗٔ(:ص2ٕ٘ٓٔأخرجه الطبري) (5)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .22ٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔٔ)
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صرؾ هللا عن الخٌر والتوفٌك واإلٌمان باهلل ورسوله للوَب هإالء  لطبري:"لال ا 
المنافمٌن }ذلن بؤنهم لوم ال ٌفمهون{، ٌمول: فعل هللا بهم هذا الخذالن، وصرؾ للوبهم عن 

 .(ٔ)الخٌرات، من أجل أنهم لوم ال ٌفمهون عن هللا مواعظه، استكباًرا، ونفالا"
 للوبهم{ هذا دعاء، }بؤنهم لوم ال ٌفمهون{ ال ٌرجعون لال ابن ابً زمنٌن:" }صرؾ هللا 

 .(ٕ)إلى اإلٌمان"
}َصَرَؾ هللا لُلُوبَُهم{، أي: عن الخٌر والتوفٌك، }ِبؤَنَُّهْم لَْوٌم الَّ  لال مكً بن ابً طالب:" 

 .(ٖ)ٌَْفمَُهوَن{، أي: ال ٌفمهون عن هللا،  عز وجل،  مواعظة، استنكاراً ونفالاً"
ي:" }صرؾ هللا للوبهم{، دعاء علٌهم بالخذالن وبصرؾ للوبهم عما فً لال الزمخشر 

 .(ٗ)للوب أهل اإلٌمان من االنشراح بؤنهم بسبب أنهم لوم ال ٌفمهون ال ٌتدبرون حتى ٌفمهوا"
ال تمولوا: "انصرفنا من الصبلة"، فإن لوًما انصرفوا » عن ابن عباس لال:روي  

 .(٘)«"لضٌنا الصبلةفصرؾ هللا للوبهم، ولكن لولوا: "لد 
 الفوابد:
أن المنافمٌن إذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض جازمٌن على ترن العمل بها،  -ٔ

وٌنتظرون الفرصة فً االختفاء عن أعٌن المإمنٌن، ثم انصرفوا ُمتسلّلٌن، وانملبوا 
ُمعرضٌن، فجازاهم هللا بعموبٍة من جنس عملهم، فكما انصرفوا عن العمل صرؾ هللا 
ً ٌنفعهم؛ فإنهم لو فمهوا،  للوبهم، وصّدها عن الحك، وخذلها بؤنهم لوم ال ٌفمهون فمها

ن -عز وجل  -، كما لال (ٙ)لكانوا إذا أُنزلت سورة آمنوا بها، وانمادوا ألمرها : }َوِمْنُهم مَّ
ٌَْن َحتَّى إِذَا َخَرُجوا ِمْن ِعنِدَن لَالُوا ِللَِّذٌَن أُوتُوا الْ  ن ٌَْستَِمُع إِلَ ِعْلَم َماذَا لَاَل آنِفًا أُْوَلبَِن مَّ

ٌَْت َمِن اتََّخذَ ٙٔالَِّذٌَن َطبََع هللا َعلَى لُلُوبِِهْم َواتَّبَعُوا أَْهَواَءهُْم{]دمحم: [.، ولال سبحانه: }أَفََرأَ
َصِرِه ِؼَشاَوةً فََمن إِلََههُ َهَواهُ َوأََضلَّهُ هللا َعلَى ِعْلٍم َوَختََم َعلَى َسْمِعِه َولَْلبِِه َوَجعََل َعلَى بَ 

 .[ٖٕ]الجاثٌة:ٌَْهِدٌِه ِمن بَْعِد هللا أَفَبل تَذَكَُّروَن{
ا َزاؼُوا  -ٕ أن من آثار عدم التسلٌم: الشّن والزٌػ، كما لال تعالى فً موضع آخر: } فَلَمَّ

ُ لُلُوبَُهْم{ ]الصؾ :   -[، وعكس ذلن من كان ُمَسلِّما هلل عز وجل، ولرسوله ٘أََزاَغ َّللاَّ
لد لام دٌنه على التسلٌم، فؤصبح ثابت الملب لٌس عنده تردد وال تذبذب وال حٌرة  -ملسو هيلع هللا ىلص 

ٌَا  وال للك، بل هو ٌسٌر على صراط واضح مستمٌم، ٌمشً بنور من هللا، لال تعالى: ]
َ َوآِمنُوا بَِرُسوِلِه ٌُْإتِكُْم ِكْفلَ  ٌِْن ِمْن َرْحَمتِِه َوٌَْجَعْل لَكُْم نُوَراً تَْمشُوَن أٌََُّها الَِّذٌن آَمنُوا اتَّمُوا َّللاَّ

[ فالمإمن الصحٌح التوحٌد ٌمشً فً هذه الحٌاة بنور الحك، فٌعرؾ 1ٕبِِه{ ]الحدٌد: 
َّبِعُوا  موالع ألدامه، والطرٌك الذي ٌسٌر علٌه }َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطً ُمْستَِمٌَماً فَاتَّبِعُوهُ َوال تَت

[ لكن هذا المتذبذب ال ٌدري أٌن طرٌك النجاة، فهو متذبذب ٖ٘ٔنعام: السُّبَُل{ ]األ
متردد بٌن التصدٌك والتكذٌب واإللرار واإلنكار فهو فً حٌرة دابمة؛ ألن الشن 
والحٌرة عذاب، أما المإمن فملبه فً نعٌم، وكبلمنا هذا فً إنسان ٌنتمً لئلسبلم، أما 

لٌس عنده تفكٌر، وتردد بٌن حك وباطل الكافر فهو ؼارق فً بحر الضبلل والكفر، ف
وإلرار وإنكار وإٌمان وكفر؛ بل عنده كفر خالص وإنكار دابم تام؛ لكن هذا الذي ٌنتمً 
للدٌن، وٌدعً اإلٌمان، ولكنه لم ٌكن مستمٌما مسلما مستسلما، فهذا الذي ٌحصل له ما 

بت على اإلٌمان ٌحصل من االضطراب والملك، فإما أن ٌعصمه هللا وٌثبته وٌوفمه؛ فٌث

                                                             
 .1ٕ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٕ)
 .51ٖٔ/ٗالهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: (ٖ)
 .ٕٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٖ٘/ٗٔ(:ص2ٗ51ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٖٔانظر: تفسٌر السعدي (ٙ)
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وٌنجو من هذه الوساوس والشكون، وإما أن ٌموى فً للبه سلطان الباطل؛ فٌصٌر إلى 
 .(ٔ)الكفر دابما وال ٌكون عنده تردد

من ترن الحك ابتلً بالباطل، كما دلت علٌه اآلٌة، فلما رفضوه أول األمر عند ذلن  -ٖ
ل الحك بعد ذلن. وهذا خطر ابتبلهم هللا بتملٌب أفبدتهم وأبصارهم عموبة لهم، فبل تمب

 شدٌد، بخبلؾ الذي ٌمبل الحك وٌرؼب فٌه، فإن هللا ٌهدٌه وٌزٌده علما وبصٌرة.
« انمضت الصبلة:»من الصبلة أو الدرس، ولكن ٌمال « انصرفنا»ٌستحب أن ال ٌمال  -ٗ

 ، ونحو ذلن.«انمضى الدرس»أو 
 

 المرآن
ٌْكُْم بِاْلُمْإِمنٌَِن َرُءوٌف َرِحٌٌم }لَمَْد َجاَءكُْم َرسُوٌل ِمْن أَْنفُِسكُْم  ٌِْه َما َعنِتُّْم َحِرٌٌص َعلَ َعِزٌٌز َعلَ

 [1ٕٔ({ ]التوبة : 1ٕٔ)
 التفسٌر:

لمد جاءكم أٌها المإمنون رسول من لومكم، ٌشك علٌه ما تلمون من المكروه والعنت، حرٌص 
 على إٌمانكم وصبلح شؤنكم، وهو بالمإمنٌن كثٌر الرأفة والرحمة.

 بب النزول:س
أخرج ابن مردوٌه عن سعد بن أبً ولاص لال :"لما لدم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المدٌنة جاءته 
جهٌنة فمالوا له: إنن لد نزلت بٌن أظهرنا فؤوثك لنا نؤمنن وتؤمنا، لال: ولم سؤلتم هذا لالوا: 

م عزٌز علٌه ما عنتم{ نطلب األمن فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة :}لمد جاءكم رسول من أنفسك
 .(ٕ)اآلٌة"

[، أي:" لمد جاءكم أٌها 1ٕٔلوله تعالى:}َلمَْد َجاَءكُْم َرسُوٌل ِمْن أَْنفُِسكُْم{ ]التوبة :  

 .(ٖ)المإمنون رسول من لومكم"
ٌمول تعالى ذكره للعرب : }لمد جاءكم{، أٌها الموم ، رسول هللا إلٌكم }من  لال الطبري:" 

 .(ٗ)ال من ؼٌركم ، فتتهموه على أنفسكم فً النصٌحة لكم"أنفسكم{، تعرفونه ، 
 .(٘)}لمد جاءكم{، ٌا أهل مكة، }رسول من أنفسكم{، تعرفونه وال تنكرونه"ولال مماتل:" 
ٌعنً: دمحما ملسو هيلع هللا ىلص }من أنفسكم{، ٌعنً: من جمٌع العرب، ألنه  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

لم ٌكن فً العرب لبٌلة إال ولرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌها لرابة. وهذا من المجاز واالستعارة، ألن النبً 
 ملسو هيلع هللا ىلص وٌمال: هذا ملسو هيلع هللا ىلص كان فٌهم ولم ٌجىء من موضع آخر، ولكن معناه: ظهر فٌكم رسول هللا

 .(ٙ)الخطاب لجمٌع الناس: }لمد جاءكم رسول من أنفسكم{، ٌعنً: آدمٌا مثلكم"
هو بشر مثلكم. أي: فهو أوكد للحجة علٌكم، ألنكم تفهمون عمن هو  لال الزجاج:"أي: 

مثلكم، وجابز أن ٌكون عنى به إنه عربً كما أنكم عرب، فؤنتم تخبرونه ولد ولفتم على 
 .(2)مذهبه"

جعله هللا من أنفسهم ، فبل ٌحسدونه على ما أعطاه هللا من النبوة  لال لتادة:" 
 .(1)والكرامة"

                                                             
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔانظر: شرح العمٌدة الطحاوٌة للران: (ٔ)
 .ٖٖٖ/ٗالدر المنثور: (ٕ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٗ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٔٓٔ-ٓٓٔ/ٕبحر العلوم: (ٙ)
 .22ٗ/ٕمعانً المرآن: (2)
 .1٘٘/ٗٔ(:ص2٘ٓ2ٔأخرجه الطبري) (1)
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نفٌر "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: لمد جاءكم رسول إلٌكم لٌس بوهن وال  عن جبٌر بنوروي  
كسل لٌحًٌ للوبا ؼلفا وٌفتح أعٌنا عمٌا، وٌسمع آذانا صما وٌمٌم ألسنة عوجا، حتى ٌمال: ال إله 

 .(ٔ)إال هللا وحده"
 :(ٕ)فٌه لراءتان [،1ٕٔولوله تعالى:}َلمَْد َجاَءكُْم َرسُوٌل ِمْن أَْنفُِسكُْم{ ]التوبة :  

 ، وٌحتمل تؤوٌلها ثبلثة أوجه :«الفاء»، بفتح «من أنفسكم»إحداهما : 
 أحدها : من أكثركم طاعة هلل تعالى .

 الثانً : من أفضلكم خلماً .
 الثالث : من أشرفكم نسباً.

لرأ ابن عباس والزهري وابن محٌصن "من أنفسكم" بفتح الفاء، أي: من  لال البؽوي:" 
 .(ٖ)أشرفكم وأفضلكم"

، أى: من أشرفكم وأفضلكم. ولٌل: هً لراءة «من أنفسكم»ولرئ:  لال الزمخشري:" 
 .(ٗ)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وفاطمة وعابشة رضى هللا عنهما"

، ٌعنً: من «الفاء»، بنصب «من أنِفسكم»لرأ بعضهم:  ولال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(٘)أشرفكم وأعزكم، وهً لراءة شاذة"

 ، وفً تفسٌرها أربعة أوجه :«الفاء»بضم ، «من أنفسكم»والمراءة الثانٌة : 
 .(ٙ)أحدها : ٌعنً: من المإمنٌن لم ٌصبه شًء من شرن فً والدته، لاله دمحم بن علً

 . (2)ٌصبه من والدة الجاهلٌة ، لاله جعفر بن دمحم الثانً : ٌعنً: من نكاح لم
 .(1)«إنى خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح »أنه لال : -ملسو هيلع هللا ىلص-ولد روي عن النبً 
خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى  »وفً روٌاة أخرى:

 .(5)«أبى وأمى ولم ٌصبنى من سفاح الجاهلٌة شىء

 .(ٓٔ)الثالث : ممن تعرفونه بٌنكم، وهذا معنى لول لتادة
الرابع : ٌعنً من جمٌع العرب، ألنه لم ٌبك بطن من بطون العرب إال لد ولدوه ، حكاه 

 .(ٔٔ)الماوردي عن الكلبً
 .(ٕٔ)"} من أنفسكم{، من جنسكم ومن نسبكم عربى لرشً مثلكملال الزمخشري: " 

ٌِْه َما [، أي:" ٌشك علٌه ما تلمون من المكروه 1َٕٔعنِتُّْم{ ]التوبة :  لوله تعالى:}َعِزٌٌز َعلَ
 .(ٖٔ)والعنت"
أي : عزٌز علٌه عنتكم ، وهو دخول المشمة علٌهم والمكروه واألذى  لال الطبري:" 

"(ٔ). 

                                                             
 .5ٔ2ٔ/ٙ(:ص5٘ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٔٗ-2ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .٘ٔٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٕٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٔٓٔ/ٕبحر العلوم:(٘)
 .1٘٘/ٗٔ(:2٘ٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1٘٘/ٗٔ(:2٘ٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 (.1ٖ٘٘ٔ، رلم 5ٓٔ/2( . وأخرجه أٌضا: البٌهمى )2ٖٕٖٔ، رلم ٖٖٓ/2أخرجه عبد الرزاق )(1)
( : فٌه ٕٗٔ/1( ، لال الهٌثمى )2ٕ1ٗ، رلم 1ٓ/٘أخرجه الطبرانى فى األوسط من طرٌك ابن أبى عمر )(5)

ه وبمٌة رجاله ثمات. وابن عساكر من دمحم بن جعفر بن دمحم بن على، صحح له الحاكم فى المستدرن ولد تكلم فٌ
( ، 2ٓٗ( . وأخرجه أٌضا: الرامهرمزى فى المحدث الفاصل )ص ٕٓٗ/ٖطرٌك ابن أبى عمر وابن عدى )

 .( : فى إسناده نظر2ٙٔ/ٖ( . لال الحافظ فى التلخٌص الحبٌر )5ٗ5ٕ، رلم 5ٓٔ/ٕوالدٌلمى )
 .1٘٘/ٗٔ(:ص2٘ٓ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٔٗ/ٕكت والعٌون:انظر: الن (ٔٔ)
 .ٕٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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 .(ٕ)أي: عزٌز علٌه عنتكم، والعنت لماء الشدة" لال الزجاج:" 
 .(ٖ)ما أثمتم وعصٌتم"ٌعنً: شدٌد علٌه  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 }ما عنتم{ لٌل }ما{ صلة أي: عنتكم، وهو دخول المشمة والمضرة لال البؽوي:" 
 .(ٗ)علٌكم"

ثم ذكر ما ٌتبع المجانسة والمناسبة من النتابج بموله عزٌز علٌه }ما  لال الزمخشري: " 
عنتكم ولماإكم المكروه، فهو ٌخاؾ علٌكم سوء  -لكونه بعضا منكم -عنتم{، أى: شدٌد علٌه شاق
 .(٘)"العالبة والولوع فً العذاب

شك . " }ما عنتم{، لال: ما (ٙ)عن ابن عباس لوله: "}عزٌز علٌه{، لال: شدٌد علٌه"
 .(2)علٌكم"

ٌِْه َما َعنِتُّْم{ ]التوبة : وفً    [، وجوه من التفسٌر:1ٕٔلوله تعالى:}َعِزٌٌز َعلَ
 .(1)ما ضللتم. لاله ابن عباسأحدها:معناه: 

 .(5)عن أبً روق لوله: "}حرٌص علٌكم{، أن ٌإمن كفاركم" وروي  
 .(ٓٔ)ولال المتٌبً: "ما أعنتكم وضركم" 

 .(ٔٔ)ٌه َعنت مإمنكم. لاله لتادةعزٌز عل والثانً: معناه:
 .(ٕٔ)حرٌص على ضالهم أن ٌهدٌه" وروي عن لتادة أٌضا:" 

 .(ٖٔ) . لاله مماتلفً دٌنكموالثالث: معناه: ٌعّز علٌه ما أثمتم 
 .(ٗٔ)معناه: ما أتممتم. حكاه البؽوي عن الضحان والكلبًوالرابع:
ًّ هللا أنه عزٌز لوُل ابن عباس، وذلن أن هللا هو " -وهللا أعلم-والراجح  عمَّ بالخبر عن نب

علٌه ما عنَت لوَمه ، ولم ٌخصص أهل اإلٌمان به. فكان ملسو هيلع هللا ىلص ]كما جاء الخبُر من[ هللا به ، عزٌٌز 
علٌه َعنَُت جمعهم، فإن لال لابل : وكٌؾ ٌجوز أن ٌوصؾ ملسو هيلع هللا ىلص بؤنه كان عزًٌزا علٌه عنُت 

 اَرهم، وٌسبً ذرارٌَّهم، وٌسلبهم أموالهم ؟جمٌعهم، وهو ٌمتل كف
لٌل : إن إسبلمهم ، لو كانوا أسلموا ، كان أحبَّ إلٌه من إلامتهم على كفرهم وتكذٌبهم 
إٌاه ، حتى ٌستحموا ذلن من هللا. وإنما وصفه هللا جل ثناإه بؤنه عزٌٌز علٌه عنتهم ، ألنه كان 

 .(٘ٔ)ٌضلُّوا فٌستوجبوا العنت من هللا بالمتل والسبً"عزًٌزا علٌه أن ٌؤتوا ما ٌُعنتهم ، وذلن أن 
ٌْكُْم{ ]التوبة :   [، أي:" حرٌص على إٌمانكم وصبلح 1ٕٔلوله تعالى:}َحِرٌٌص َعلَ
 .(ٙٔ)شؤنكم"

 .(2ٔ)ٌمول : حرٌص على هَُدى ُضبللكم وتوبتهم ورجوعهم إلى الحك " لال الطبري:" 

                                                                                                                                                                               
 .1ٗ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .22ٗ/ٕمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٔٓٔ/ٕبحر العلوم: (ٖ)
 .ٙٔٔ-٘ٔٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٕٖ٘/ٕالكشاؾ: (٘)
 .5ٔ2ٔ/ٙ(:صٔٙٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٔ2ٔ/ٙ(:صٕٙٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1٘٘/ٗٔ(:ص2٘ٓ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٔ1ٔ/ٙ(:ص٘ٙٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٙٔٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .1ٙ٘/ٗٔ(:ص2٘ٓٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٔ1ٔ/ٙ(:صٙٙٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٙٔٔ/ٗانظر: تفسٌر البؽوي: (ٗٔ)
 .1ٙ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .1ٗ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
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 .(ٔ)أي: حرٌص على إٌمانكم" لال الزجاج:" 
 .(ٕ)لال البؽوي:" أي: على إٌمانكم وصبلحكم" 
حتى ال ٌخرج أحد منكم عن اتباعه واالستسعاد بدٌن الحك الذي  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٖ)"جاء به

 .(ٗ)"}حرٌص علٌكم{، بالرشد والهدىمماتل:"لال  
 .(٘)ٌعنً:على إٌمانكم" لال الكلبً:" 
حرٌص على من  . وفً رواٌة أخرى:"(ٙ)حرٌص على ضالهم أن ٌهدٌه هللا" لال لتادة:" 

 .(2)من لم ٌسلم أن ٌسلم"
[، أي:" وهو بالمإمنٌن كثٌر الرأفة 1ٕٔلوله تعالى:}ِباْلُمْإِمنٌَِن َرُءوٌؾ َرِحٌٌم{ ]التوبة :  

 .(1)والرحمة"
 .(5)أي: رفٌك }رحٌم{" لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)أي: رفٌك بجمٌع المإمنٌن، }رحٌم{ بهم" لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٔٔ)لال البؽوي:" لٌل:}رإوؾ{ بالمطٌعٌن، }رحٌم{ بالمذنبٌن" 
 .(ٕٔ){"بالمإمنٌن منكم ومن ؼٌركم }رإؾ رحٌم لال الزمخشري:أي:" 
ٌعنً: الرلة « الرأفة»ٌعنً :ٌرق لهم، }رحٌم بهم{، ٌعنً: حٌن ٌودهم... مماتل:"لال  

ٌْنَُهم{ والرحمة، ٌعنً: مودة بعضكم لبعض، كموله :  .(ٗٔ)"، ٌعنى: متوادٌن(ٖٔ)}ُرَحَماُء َب
لال السمعانً:" ولد أعطاه هللا تعالى فً هذه اآلٌه اسمٌن من أسمابه، وهو فً نهاٌة  
 .(٘ٔ)الكرامه"
لٌل: لم ٌجمع هللا اسمٌن من أسمابه ألحد ؼٌر رسول هللا صلى هللا  ري:"لال الزمخش 

 .(ٙٔ)علٌه وسلم فً لوله: }رإؾ رحٌم{"

 .(2ٔ)عن أبً روق فً لوله: "}بالمإمنٌن{، كلهم رإؾ رحٌم" 
 .(1ٔ)عن سعٌد بن أبً عروبة :"}بالمإمنٌن رإؾ رحٌم{، لال: رإؾ: رلٌك" 
: جاء جبرٌل فمال لً: ٌا دمحم إن ربن ٌمربن السبلم عن عكرمة لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

وهذا ملن الجبال لد أرسله إلٌن وأمره أال ٌفعل شٌبا إال بؤمرن فمال له ملن الجبال: إن هللا 
أمرنً أال أفعل شٌبا إال بؤمرن، إن شبت دمدمت علٌهم الجبال، وإن شبت رمٌتهم بالحصباء 

                                                             
 .22ٗ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٙٔٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٕٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕ٘ٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٔٓٔ/ٕحكاه عنه أبو اللٌث السمرلندي فً بحر العلوم: (٘)
 .12٘/ٗٔ(:ص2٘ٔٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .12٘/ٗٔ(:ص2٘ٔٔٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٗ٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٔٓٔ/ٕبحر العلوم: (ٓٔ)
 .ٙٔٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٕٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
 .[5ٕ]الفتح : (ٖٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .ٖٖٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
 .ٕٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٙٔ)
 .5ٔ1ٔ/ٙ(:ص1ٙٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .5ٔ5ٔ/ٙ(:ص2ٓٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1ٔ)
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لال: ٌا ملن الجبال، فإنً آتً بهم بهم، لعلهم أن تخرج ذرٌة  وإن شبت خسفت بهم األرض،
 .(ٔ)ٌمولوا: ال إله إال هللا، فمال ملن الجبال: أنت كما سمان ربن رإؾ رحٌم"

عن دمحم بن جبٌر بن مطعم عن أبٌه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: لً أسماء، أنا دمحم وأحمد وأنا  
الكفر وأنا الحاشر الذٌن ٌحشر النساء على لدمً، وأنا العالب: الذي الماحً الذي ٌمحو هللا بً 

 .(ٕ)لٌس بعده أحد ولد سماه هللا رإفا رحٌما"
 الفوابد:
، لال تعالى: }َلمَْد َجاَءكُْم َرسُوٌل ِمْن أَْنفُِسكُْم{، -ملسو هيلع هللا ىلص-أن اآلٌة شهادة أن دمحم رسول هللا -ٔ

: طاعته فٌما أمر، وتصدٌمه فٌما أخبر، واجتناب ما ومعنى شهادة أن دمحما رسول هللا
 . (ٖ)عنه نهى وزجر، وأن ال ٌعبد هللا إال بما شرع

أن الرضا بنبوة الرسول ورسالته، وأتباعه من أعظم ما ٌثمر اإلٌمان، وٌذوق به العبد  -ٕ
ٌِْه  ٌْكُْم حبلوته. لال تعالى: }لَمَْد َجاَءكُْم َرسُوٌل ِمْن أَْنفُِسكُْم َعِزٌٌز َعلَ َما َعنِتُّْم َحِرٌٌص َعلَ

ُ َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن 1ٕٔبِاْلُمْإِمنٌَِن َرُءوٌؾ َرِحٌٌم{ ]سورة التوبة:  [، ولال تعالى: }لَمَْد َمنَّ َّللاَّ
ٌِهْم َوٌُعَلُِّمُهُم اْلِكتَا ٌِْهْم آٌَاتِِه َوٌَُزّكِ َب َواْلِحْكَمةَ َوإِْن إِْذ بَعََث فٌِِهْم َرسُواًل ِمْن أَْنفُِسِهْم ٌَتْلُو َعلَ

 [.َٗٙٔكانُوا ِمْن لَْبُل لَِفً َضبَلٍل ُمبٌٍِن{ ]سورة آل عمران: 
بالمإمنٌن ال بالكفار والمنافمٌن، بل كان علٌهم ؼلٌظاً  -ملسو هيلع هللا ىلص-أخبر أن رأفته ورحمته  -ٖ

من شدٌداً، وٌستفاد من ذلن أنه كان الممصود من إلامة الحدود هو رحمتهم وردعهم 
 الولوع فً المحرمات والمنهٌات.

 أن اآلٌة فٌه الدلٌل على أن المحبة والمودة إنما تكون ألولٌاء هللا، وال تكون ألعداء هللا. -ٗ
أن هللا تعالى لم ٌتعبدنا بإتباع بدٌهة عمولنا السلٌمة، ولم ٌتركنا لها همبلً، بل أرسل إلٌنا  -٘

نٌن رإوؾ رحٌم. جداءنا بكتاب عزٌز: رسوالً من أنفسنا عزٌز علٌه، ما ٌعنتنا، بالمإم

ٌِْه َوال ِمْن َخْلِفِه تَْنِزٌٌل ِمْن َحِكٌٍم َحِمٌٍد{ ]فصلت، اآلٌة: ِن ٌََد ٌْ [ ٕٗ}ال ٌَؤْتٌِِه اْلبَاِطُل ِمْن بَ
ٌِْه َما َعنِتُّْم َحِرٌٌص َعلَ  ٌْكُْم ٌمول هللا تعالى فٌه: }َلمَْد َجاَءكُْم َرسُوٌل ِمْن أَْنفُِسكُْم َعِزٌٌز َعلَ

[ وٌمول تعالى فٌه: }اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدٌنَكُْم 1ٕٔبِاْلُمْإِمنٌَِن َرُإوٌؾ َرِحٌٌم{ ]التوبة، اآلٌة:
ْسبلَم ِدٌناً{ ]المابدة، اآلٌة: ٌْكُْم نِْعَمتًِ َوَرِضٌُت لَكُُم اإْلِ [ وٌمول تعالى فٌه: َٖوأَتَْمْمُت َعلَ

سُوُل فَُخذُ   [.2وهُ َوَما نََهاكُْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا{ ]الحشر، اآلٌة:}َوَما آتَاكُُم الرَّ
بٌان منه هللا تعالى على العرب خاصة وعلى البشرٌة عامة ببعثه خاتم أنبٌابه دمحم صلى  -ٙ

 هللا علٌه وسلم.
فإنه ال منة علٌنا ألحد بعد هللا كما لهذا النبً الكرٌم، وال فضل لبشر سواه علٌنا 

دانا هللا إلى الصراط المستمٌم، وولانا من حر نار الجحٌم.، لال كفضله العمٌم، إذ به ه
تعالى: }لمد جاءكم رسول من أنفسكم عزٌز علٌه ما عنتم حرٌص علٌكم بالمإمنٌن 

[، به حصلت لنا مصالح الدنٌا واألخرة، وأسبػ هللا 1ٕٔإ ]التوبة: 1ٕٔرءوؾ رحٌم )
نا بعد الضبلل، وعلمنا بعد الجهل، علٌنا نعمه باطنة وظاهرة، وبصرنا بعد العمى، وهدا

وبه ـ إن شاء هللا ـ نرجو األمن بعد الخوؾ، اختبؤ لنا دعوته شفاعة لنا ٌوم المٌامة، 
وسؤل هللا لنا ما ال تبلؽه أمنٌتنا من أنواع الكرامة، فكٌؾ نموم بشكره؟! أو نموم من 

 واجب حمه بمعشار عشره!
لٌة ـ أوجب علٌنا تعظٌمه وتولٌره فلذلن ـ ولما له عند هللا من المرتبة الع

( 1ونصرته ومحبته واألدب معه، فمال تعالى: }إنا أرسلنان شاهًدا ومبشًرا ونذًٌرا )
[، ولال تعالى: }إال تنصروه فمد 5 - 1لتإمنوا باهلل ورسوله وتعزروه وتولروه{ ]الفتح: 

                                                             
 .5ٔ1ٔ/ٙ(:ص5ٙٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٔ1ٔ/ٙ(:ص2ٙٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .٘ٔوالمواعد األربع: -وشروط الصبلة  -ثبلثة األصول وأدلتها انظر:  (ٖ)
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عظٌم لمدر النبً [، ومن تؤمل المرآن كله وجده طافًحا بتعظٌم ٓٗنصره هللا{ ]التوبة: 
 ملسو هيلع هللا ىلص.

وإن هللا تعالى كما أخذ علٌنا لنفسه ـ مع التصدٌك به وبوحدانٌته ـ واجبات:  فً 
للوبنا: من التعظٌم واإلجبلل والمهابة والخوؾ والرضى والتوكل والشكر، وفً ألسنتنا: 

 ا من الواجبات. ِمَن الثناء والذكر والحمد والمراءة، وفً جوارحنا: من الصبلة وؼٌره
كذلن أوجب لنبٌه ـ مع التصدٌك به وبرسالته ـ واجبات: فً للوبنا: من التولٌر 
والعظٌم والمحبة، وفً ألسنتنا: من الصبلة والشهادة فً األذان والصبلة والخطبة، وفً 
جوارحنا: بؤن نمدمه على أنفسنا ونبذل مهجنا بٌن ٌدٌه، إلى ؼٌر ذلن مما أوجبه هللا له، 

زٌادة على ما ٌجب بتبلٌؽه من جهة الرسالة، فإن ذلن عام فً كل رسول من حٌث هذا 
 .(ٔ)الرسالة، وهذا لدر زابد تعظًٌما لخصوصه زٌادة على التبلٌػ

 
 المرآن

ٌِْه تََوك ْلُت َوهَُو َربُّ اْلعَْرِش  ُ اَل إِلَهَ إاِل  ُهَو َعلَ ًَ ّللا  ({ ]التوبة 7ٕٔاْلعَِظٌِم )}فَِإْن تََول ْوا فَمُْل َحْسبِ
 :ٕٔ7] 

 التفسٌر:
فمل لهم: حسبً هللا، ٌكفٌنً  -أٌها الرسول-فإن أعرض المشركون والمنافمون عن اإلٌمان بن 

ْضُت جمٌع أموري؛ فإنه  نً، ال معبود بحك إال هو، علٌه اعتمدت، وإلٌه فَوَّ جمٌع ما أهمَّ
 أعظم المخلولات.ناصري ومعٌنً، وهو رب العرش العظٌم، الذي هو 

{ ]التوبة :   ًَ [، أي: فإن أعرض المشركون 5ٕٔلوله تعالى:}فَإِْن تََولَّْوا فَمُْل َحْسبِ
نً" -أٌها الرسول-والمنافمون عن اإلٌمان بن   .(ٕ)فمل لهم: حسبً هللا، ٌكفٌنً جمٌع ما أهمَّ

تهم بالحك من عند ٌمول تعالى ذكره : فإن تولى ، ٌا دمحم ، هإالء الذٌن جب لال الطبري:" 
ربن من لومن ، فؤدبروا عنن ولم ٌمبلوا ما أتٌتهم به من النصٌحة فً هللا ، وما دعوتهم إلٌه من 

 .(ٖ)النور والهدى، }فمل حسبً هللا{، ٌكفٌنً ربً"
}فمل حسبً  -ٌا دمحم-فإن تولوا عنن، ٌعنً: فإن لم ٌتبعون على اإلٌمان  لال مماتل:" 

 .(ٗ)هللا..{"
ٌعنً: إن أعرضوا عنن ولم ٌإمنوا بن، فمل حسبً هللا  اللٌث السمرلندي:"لال أبو  

 .(٘)ٌعنً لل: كفانً هللا وفوضت أمري إلى هللا ووثمت به"
 .(ٙ)}فإن تولوا{، إن أعرضوا عن اإلٌمان وناصبون الحرب" لال البؽوي:" 
وفوض  }فإن تولوا{، فإن أعرضوا عن اإلٌمان بن وناصبون فاستعن لال الزمخشري:" 

 .(1)، وال ٌضرونن وهو ناصرن علٌهم"(2)إلٌه، فهو كافٌن معرتهم
ًَ {"أي: الذي ٌكفٌنً هللا"   .(5)لال الزجاج:} فَمُْل َحْسبِ
عن ابن عباس: "}فإن تولوا فمل حسبً هللا{، ٌعنً: الكفار، تولوا عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهذه  

 .(ٓٔ)فً المإمنٌن"

                                                             
 .ٔٔٔ-5ٓٔالرسول:انظر: السٌؾ المسلول على من سّب  (ٔ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .12٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕ٘ٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٔٓٔ/ٕبحر العلوم: (٘)
 .ٙٔٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .المعرة: اإلثم، كذا فً الصحاح(2)
 .ٕٖ٘/ٕالكشاؾ: (1)
 .22ٗ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .5ٔ5ٔ/ٙ(:ص2ٔٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
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 ُ  .(ٔ)[ ، أي: ال معبود بحك إال هو"5ٕٔاَل إِلَهَ إِالَّ هَُو { ]التوبة : لوله تعالى:}َّللاَّ
 .(ٕ)ال معبود سواه" لال الطبري:أي:"

 .(ٖ)ٌعنً: ال ناصر وال رازق وال معٌن إال هو" لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٗ)عن ابن عباس: "}ال إله إال هللا{، لال: توحٌد" 
 .(٘)إال هللا{، أي: لٌس معه ؼٌره شرٌكا فً أمره"عن دمحم بن إسحاق :"}ال إله  
ْلُت{ ]التوبة :   ٌِْه تََوكَّ ْضُت جمٌع 5ٕٔلوله تعالى:}َعلَ [ ، أي: علٌه اعتمدت، وإلٌه فَوَّ

 .(ٙ)أموري، فإنه ناصري ومعٌنً"
وبه وثمت ، وعلى عونه اتكلت ، وإلٌه وإلى نصره استندت ، فإنه  لال الطبري:أي:"

 .(2)لى من خالفنً وتولى عنً منكم ومن ؼٌركم من الناس "ناصري ومعٌنً ع
 .(1)ٌعنً: به واثك" لال مماتل:" 
 .(5)ٌعنً: به أثك" لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٓٔ)لال دمحم بن إسحاق: "وعلى هللا ال على الناس فلٌتوكل المإمنون" 
[ ، أي: وهو رب العرش العظٌم، 5ٕٔلوله تعالى:}َوُهَو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظٌِم{ ]التوبة :  

 .(ٔٔ)الذي هو أعظم المخلولات"
ٌعنً: خالك السرٌر العظٌم، الذي هو أعظم من السموات  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

 .(ٕٔ)واألرض"
الذي ٌملن كلَّ ما دونه ، والملون كلهم ممالٌكه وعبٌده، وإنما عنى لال الطبري:أي:"

العرش العظٌم ، الخبَر عن جمٌع ما دونه أنهم عبٌده ، وفً بوصفه جل ثناإه نفسه بؤنه رب 
ملكه وسلطانه ، ألن " العرش العظٌم " ، إنما ٌكون للملون ، فوصؾ نفسه بؤنه " ذو العرش " 
دون سابر خلمه ، وأنه الملن العظٌم دون ؼٌره ، وأن من دونه فً سلطانه وملكه ، جاٍر علٌه 

 .(ٖٔ)حكمه ولضاإه"
 .(ٗٔ)" إنما سمً العرش عرشا الرتفاعه"لال ابن عباس: 
 .(٘ٔ)وعن ابن عباس أٌضا، لال: "العرش ال ٌمدر أحد لدره" 
 .(ٙٔ)إسماعٌل بن أبً خالد لال: "سمعت سعدا الطابً ٌمول: العرش ٌالوتة حمراء" 
 .(2ٔ)عن كعب لال: "إن السموات فً العرش كالمندٌل معلك بٌن السماء واألرض" 
 .(1ٔ)وات واألرض عند العرش إال كحلمة فً أرض فبلة"عن مجاهد لال: "السما 
 .(ٔ)عن وهب بن منبه لال: "إن هللا خلك العرش من نوره، وذكر الحدٌث" 

                                                             
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .12٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٓٔ/ٕبحر العلوم: (ٖ)
 .5ٔ5ٔ/ٙ(:ص2ٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٔ5ٔ/ٙ(:ص2ٗٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .12٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕ٘ٓ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٔٓٔ/ٕبحر العلوم: (5)
 .5ٔ5ٔ/ٙ(:ص2٘ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .ٔٓٔ/ٕبحر العلوم: (ٕٔ)
 .12٘/ٗٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٔ5ٔ/ٙ(:ص2ٙٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٕٓٔ/ٙ(:ص1ٔٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .5ٕٓٔ/ٙ(:ص22ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .5ٕٓٔ/ٙ(:ص1ٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .5ٕٓٔ/ٙ(:ص1ٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1ٔ)
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عمر بن النصري لال:" فً كتاب ما تنبؤ علٌه هارون النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن بحرنا هذا خلٌج من  
ٌها من البحار عند نبطس كعٌن نبطس، ونبطس وراءه، وهو محٌط باألرض، فاألرض وما ف

على سٌؾ البحر، وخلؾ نبطس عٌن محٌط باألرض فنبطس وما دونه عنده كعٌن على سٌؾ 
البحر، وخلؾ نبطس األصم محٌط باألرض فنبطس وما دونه عنده كعٌن على سٌؾ البحر، 
وخلؾ األصم المظلم محٌط باألرض فاألصم وما دونه عنده كعٌن على سٌؾ البحر، وخلؾ 

ظلم جبل من الماس محٌط باألرض، فالمظلم وما دونه عنده كعٌن على سٌؾ البحر، وخلؾ الم
الماس الباكً وهو ماء عذب، محٌط باألرض أمر هللا نصفه أن ٌكون تحت العرش فؤراد أن 
ٌستجمع فزجره فهو بان ٌستؽفر هللا، فالماس وما دونه عنده كعٌن على سٌؾ البحر والعرش 

 .(ٕ)، فالباكً وما دونه عنده كعٌن على سٌؾ البحر"خلؾ ذلن محٌط باألرض
ًّ بن كعب لال : "آخر آٌة نزلت من المرآن : }لمد جاءكم رسول أخرج الطبري   عن أب

 .(ٖ)من أنفسكم عزٌز علٌه ما عنتم{، إلى آخر اآلٌة"
عن عبٌد بن عمٌر لال : "كان عمر رحمة هللا علٌه ال ٌُثْبت آًٌة فً المصحؾ حتى  

ٌَْشَهَد رجبلن ، فجاء رجل من األنصار بهاتٌن اآلٌتٌن : }لمد جاءكم رسول من أنفسكم عزٌز 
 .(ٗ)علٌه{، فمال عمر : ال أسؤلن علٌهما بٌّنةً أبًدا ، كذا كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص!"

كل رحٌم ، ٌضع عن أبً صالح الحنفً لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إن هللا رحٌم ٌحّب 
رحمته على كل رحٌم. لالوا : ٌا رسول هللا ، إنا لنرحم أنفسنا وأموالنا لال : وأراه لال : 
وأزواجنا ؟ لال : لٌس كذلن ، ولكن كونوا كما لال هللا : }لمد جاءكم رسول من أنفسكم عزٌز 

إله إال هو علٌه علٌه ما عنتم حرٌص علٌكم بالمإمنٌن رءوؾ رحٌم فإن تولوا فمل حسبً هللا ال 
 .(٘)توكلت وهو رب العرش العظٌم{. أراهُ لرأ هذه اآلٌة كلها"

روي عن أبً بن كعب لال: "آخر ما نزل من المرآن هاتان اآلٌتان }لمد جاءكم رسول 

 .(ٙ)من أنفسكم{ إلى آخر السورة. ولال: هما أحدث اآلٌات باهلل عهدا"
معوا المرآن، فلما انتهوا إلى هذه اآلٌة واخرج ابن أبً حاتم عن أبً بن كعب :"أنهم ج 

ثم انصرفوا صرؾ هللا للوبهم فظنوا آخر ما نزل من المرآن، فمال لهم أبً بن كعب: إن النبً 
ملسو هيلع هللا ىلص ألرأنً بعد هذا آٌتٌن: }لمد جاءكم رسول من أنفسكم{، إلى لوله: }ال إله إال هو علٌه توكلت 

فهذا آخر ما نزل من المرآن فختم األمر بما فتح به، ببل إله إال وهو رب العرش العظٌم{، لال: 
هللا، ٌمول هللا عز وجل:}وما أرسلنا من لبلن من رسول إال نوحً إلٌه أنه ال إله إال أنا 

 .(2)فاعبدون{"
تعالى، ولراءة العامة « هللا»من نعت « العظٌم»بالرفع، فجعل « العظٌم:»ولرأ بعضهم  

 .(1)نعتا للعرش« العظٌم»وٌكون بالخفض، « العظٌمِ »
 الفوابد:
وجوب التوكل على هللا تعالى واالعتماد علٌه فً كل شًء ٌموم به العبد، فهذه اآلٌة بٌان  -ٔ

 فً حوادث الدنٌا واآلخرة.-تعالى وتمدس  -للتبري من المخلوق واالعتماد على الخالك 

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٓٔ/ٙ(:ص21ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٕٓٔ/ٙ(:ص25ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .11٘/ٗٔ(:2٘ٔٗٔتفسٌر الطبري) (ٖ)
 .11٘/ٗٔ(:ص2ٕ٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .11٘/ٗٔ(:ص2ٖ٘ٔٔأخرجه الطبري) (٘)
، وعزاه ابن حجر فً 2ٔٔ/  ٘، واإلمام عبد هللا بن أحمد فً زوابد المسند: 1ٖٖ/  ٕأخرجه الحاكم: (ٙ)

إلسحاق بن راهوٌه، كلهم دون لوله: "هما أحدث اآلٌات ... ". ولال الهٌثمً فً  2ٖٖ/  ٖالمطالب العالٌة 
ن جدعان، وهو ثمة سٌا الحفظ، : "رواه عبد هللا بن أحمد، والطبرانً، وفٌه علً بن زٌد بٖٙ/  2المجمع: 

 .وبمٌة رجاله ثمات"
 .5ٔ5ٔ/ٙ(:ص2ٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٔٓٔ/ٕانظر: بحر العلوم: (1)
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دات، وأعلى ممامات أن التوكل فرٌضة ٌجب إخبلصه هلل تعالى ألنه من أفضل العبا -ٕ
التوحٌد. بل ال ٌموم به على وجه الكمال إال خواص المإمنٌن، كما تمدم فً صفة 
السبعٌن ألفًا الذٌن ٌدخلون الجنة ببل حساب وال عذاب، ولذلن أمر هللا به فً ؼٌر آٌة 
من المرآن أعظم مما أمر بالوضوء والؽسل من الجنابة، بل جعله شرًطا فً اإلٌمان 

ومفهوم ذلن انتفاء اإلٌمان واإلسبلم عند انتفابه كما فً اآلٌة المترجم، وؼٌر واإلسبلم 
 ذلن من اآلٌات.

هُ أن ٌكون ألوى الناس إٌماًنا فلٌتوكل على هللا"  .(ٔ)وفً الحدٌث: "َمْن َسرَّ
لو أنكم تتوكلون على هللا حك توكله لرزلكم كما ٌرزق الطٌر  وفً الحدٌث:"

 .(ٕ)تؽدو خماصا وتروح بطانا
ولكن ال ٌتحمك إال بالعلم: إذ العلم إما ، (ٖ)""التوكل عمل الملب لال اإلمام أحمد:

إما شرط فٌه وإما جزء من ماهٌته، والممصود إن الملب متى كان على الحك 
تعظم طمؤنٌنته ووثوله باهلل، وإذا كان منحرفاً ماببلً إلى الباطل علماً وعمبلً، أو 

ضان للزوال فٌكون ال ضمان له أصٌب بؤحدهما فإن ثمته واطمبنان ه باهلل معرَّ
 . نعوذ باهلل من ذلن.(ٗ)عند هللا وال عهد له عنده"

؛ ألنه تفوٌض -جل وعبل -وحمٌمة التوكل الذي ذكرناه ال ٌصلح إال هلل
األمر إلى من بٌده األمر والمخلوق لٌس بٌده األمر، فالتجاء الملب ورؼب الملب 

جل  -إنما ٌكون ذلن ممن ٌملكه وهو هللا وطمع الملب فً تحصٌل المطلوب 
، أما المخلوق فبل ٌمدر على شًء استمبلال وإنما هو سبب، فإذا كان سببا -وعبل

فإنه ال ٌجوز التوكل علٌه؛ ألن التوكل عمل الملب وإنما ٌجعله سببا بؤن ٌجعله 
شفٌعا، أو واسطة، ونحو ذلن، فهذا ال ٌعنً أنه متوكل علٌه، فٌجعل المخلوق 

، -جل وعبل -ببا فٌما ألدره هللا علٌه ولكن ٌفوض أمر النفع بهذا السبب إلى هللاس
 -فٌتوكل على هللا وٌؤتً بالسبب الذي هو االنتفاع من هذا المخلوق بما جعل هللا

 .(٘)له من االنتفاع أو من المدرة ونحو ذلن -جل وعبل
ألبتة ألن  لال ابن المٌم: فاعلم أن نفاة األسباب ال ٌستمٌم لهم توكل

التوكل من ألوى األسباب فً حصول المتوكل فٌه فهو كالدعاء الذي جعله هللا 
 . (ٙ)سبباً فً حصول المدعو به"

ولد التضت حكمة أحكم الحاكمٌن ربط المسببات بؤسبابها، فبل ٌجوز 
لئلنسان تعطٌلها مهما أمكنه المٌام بها، فإذا فعلها عبودٌة ٌكون لد أتى بعبودٌة 

بالتوكل وعبودٌة الجوارح بالسبب المنوي به المربة. وتحمٌك التوكل الملب 
مولوؾ على المٌام باألسباب المؤمور بها، فمن عطلها لم ٌصح توكله، كما أن 
المٌام باألسباب المفضٌة إلى حصول الخٌر ٌحمك رجاءه فمن لم ٌمم بها كان 

فالتارن  ٕتوكبًل هللرجاإه تمنٌاً، كما أن من عطلها ٌكون توكله عجزاً، وعجزه 

                                                             
( ، والمضاعً فً " 2٘ٙأخرجه: عبد بن حمٌد ). وٖٓٓ/ٗ(:ص22ٓ2المستدرن على الصحٌحٌن للحاكم) (ٔ)

 ( ، وسنده ضعٌؾ.2ٖٙمسند الشهاب " )
 ،ٖٓ/ٔ( ، وأحمد )ٔ٘، رلم ٔٔ( ، والطٌالسى )ص 5٘٘، رلم 5ٙٔالمبارن فى الزهد )ص أخرجه ابن (ٕ)

( ، ٗٙٔٗ، رلم 5ٖٗٔ/ٕ( ، ولال: حسن صحٌح. وابن ماجه )ٖٕٗٗ، رلم 2ٖ٘/ٗ( ، والترمذى )ٕ٘ٓرلم 
 وأبو ٌعلى

حٌح ( ، ولال: ص215ٗ، رلم ٖٗ٘/ٗ( ، والحاكم )2ٖٓ، رلم 5ٓ٘/ٕ( ، وابن حبان )2ٕٗ، رلم ٕٕٔ/ٔ)
( ولال: إسناده 2ٕٕ، رلم ٖٖٖ/ٔ( ، والضٌاء )1ٕٔٔ، رلم ٙٙ/ٕاإلسناد. والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )

 صحٌح.
 .2ٕ٘طرٌك الهجرتٌن وباب السعادتٌن: (ٖ)
 .ٕٔٔـ  ٕٓٔ، ص 1ٔٔـ  2ٔٔ/ٕوانظر مدارج السالكٌن م 2ٕ٘طرٌك الهجرتٌن ص(ٗ)
 .1ٖٙالتمهٌد لشرح كتاب التوحٌد:انظر:  (٘)
 .1ٙوابد:الف (ٙ)
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لؤلسباب المطلوبة منه شرعاً وعمبًل وٌمول: إن كان لضً لً وسبك فً األزل 
حصول الولد فإنه آت ال محالة ولو لم أتزوج فهذا ال شن أنه ٌكون مولع إنكار 
الناس بل ربما ٌمال فٌه إنه لٌس من جملة العمبلء وأن البهابم أفهم منه فإن 

لحٌوان أنه ٌسعى فً تحصٌل رزله بالهداٌة العامة الوالع المشاهد من حال ا
 التً منحها هللا جمٌع خلمه.

ِل  جاء فً فتح المجٌد: عند لوله تعالى: }َواتَّمُوا هللاَ َوَعَلى هللِا فَْلٌَتََوكَّ
[ فجعل التوكل مع التموى الذي هو لٌام األسباب المؤمور ٔٔاْلُمْإِمنُوَن{ ]المابدة:

ٌام باألسباب المؤمور بها عجز محض وإن كان مشوباً بها فالتوكل بدون الم
بنوع من التوكل فبل ٌنبؽً للعبد أن ٌجعل توكله عجزاً وال عجزه توكبًل بل 

 .(ٔ)ٌجعل توكله من جملة األسباب التً ال ٌتم الممصود إال بها كلها
ومما تمدم نجزم بؤنه ال ٌجوز التخلً عن األسباب بحال ألن ذلن 

عاً وحسَّاً فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو سٌد المتوكلٌن وإمام المتمٌن عندما ممنوع عمبلً وشر
ً على دٌن  خرج من مكة استؤجر دلٌبلً لٌدله على الطرٌك وكان الدلٌل مشركا

وحضر ؼزوة أحد بٌن درعٌن، ولم ٌذكر أنه حضر الصؾ لط  (ٕ)لومه
 ً عبودٌة التوكل وبٌان كٌفٌته، وكان علٌه وكفى به ملسو هيلع هللا ىلص لدوةً فً تحمٌك  (ٖ)عرٌانا

وكان إذا خرج مسافراً للجهاد أو  (ٗ)الصبلة والسبلم ٌدخر ألهله لوت سنة
للعمرة أو للحج حمل معه الزاد وكذلن الصحابة رضً هللا عنهم، وهم أولو 
التوكل حماً، ومن جاء بعد الصحابة ووفمه هللا بؤن وصل إلى الممة فً التوكل 

ابحة توكلهم من مسافة بعٌدة، أو عثر على أثر من ؼبارهم، فحال إنما اشتم ر
النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وحال أصحابه هً المٌزان الذي ٌموم به حال من بعدهم، وعلى 

ضوء ذلن تعرؾ األحوال الصحٌحة من السمٌمة، وال ٌفوتنا أٌضاً أن نمول: إن 
بصٌر الملوب، وأن ٌعبد هللا التوكل الذي كان فً للوب الصحابة كان سبباً فً ت

فً جمٌع الببلد، وأن ٌوحده جمٌع العباد، فملبوا بتوكلهم الملوب هدى وإٌماناً، 
وكانت ِهَمُمهم عالٌة فكان أحدهم ال ٌصرؾ لوة توكله واعتماده على هللا فً 
أمر ٌحصل علٌه بؤلل حٌلة وسعً، وإنما كانوا ٌتوكلون فً األمور العظٌمة 

، والنصر على األعداء، وتوطٌد عمٌدة التوحٌد فً كل مكان مثل فتح البلدان
، وعلى ضوء هذا نمول: إن من ٌطعن فً متخذي (٘)فرضً هللا عنهم وأرضاهم

متخذي األسباب مع التوكل فإنما ٌطعن بالدرجة األولى فً نبً الهدى ملسو هيلع هللا ىلص 
لة وصحابته من بعده، ومن طعن فً أولبن فلٌتهم نفسه بؤنه على ؼٌر م

 اإلسبلم.
والذي نخلص إلٌه مما تمدم أن التوكل عبادة تعبد هللا به عباده وأمرهم 
ً بؤن ٌخلصوه له وحده ال شرٌن له، وأن التوكل ال ٌتنافى مع األسباب  جمٌعا
ألن الشرع أثبت األسباب والمسببات وحكم على لول من أنكرها بالبطبلن 

ٌنافً ذلن توكل اإلنسان على ربه  ، وال(ٙ)والفساد فالشرع جاء باألمر بالتداوي
ربه ألن التداوي من األسباب المشروعة التً أباحها هللا ـ تعالى ـ بل ال ٌكمل 
للعبد توحٌده إال بمباشرة األسباب التً جعلها هللا ممتضٌة لمسبباتها كوناً 
وشرعاً، وتعطٌل األسباب ٌمدح فً التوكل، كما ٌمدح فً أمر هللا وحكمته 

                                                             
 .ٖٗٗ، ط السلفٌة، تٌسٌر العزٌز الحمٌد:ٖ٘ٙص: (ٔ)
 .من حدٌث عابشة رضً هللا عنها ٖٖ/ٕانظر صحٌح البخاري (ٕ)
 .5ٖ1/ٕمن حدٌث الزبٌر بن العوام وابن ماجة  5ٔٔ/ٖذكره الترمذي فً سننه (ٖ)
 .من حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما 12ٕ/ٖرواه البخاري فً صحٌحه (ٗ)
 .بتصرؾ ٖ٘ٔـ  ٖٗٔ/ٕارج السالكٌن انظر مد(٘)
 .21ٕ/ٗ، المسند 2ٖٔٔ/ٕانظر سنن ابن ماجة (ٙ)
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ان ٌتوكل على هللا فً كل أموره مع مباشرة األسباب وال ٌعتمد البالؽة، فاإلنس
 .(ٔ)علٌها بل ٌجعل للبه متعلماً بربه الذي له الفضل فً إٌجاد السبب والمسبب

 .(ٕ) عظمة عرش الرحمن عز وجلومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: إثبات العرش و -ٖ
األحادٌث فً كتابه "العرش" جملة طٌبة من  -رحمه هللا-ولد أورد الذهبً 

واآلثار الواردة فً العرش وصفته، وفً هذا المبحث لن نذكر تلن األحادٌث واآلثار 
التً أوردها ألنها ستؤتً، وإنما سنورد ههنا بعض األحادٌث الصحٌحة فً العرش 
وصفته التً لم ٌذكرها الذهبً فً كتابه، وهذه األحادٌث كثٌراً ما ٌوردها السلؾ فً 

ا فٌها من الصحة والموة، ولما فٌها من الصفات الدالة على عرش كتبهم وٌستدلون بها لم
 الخالك سبحانه وتعالى.

فمد جاء فً الصحٌحٌن عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه لال: "بٌنا رسول هللا  -
ملسو هيلع هللا ىلص جالس، جاء ٌهودي فمال: ٌا أبا الماسم ضرب وجهً رجل من أصحابن، فمال: من؟ 

ألنصار، لال: ادعوه، فمال: أضربته؟ فمال: سمعته بالسوق ٌحلؾ والذي لال: رجل من ا

                                                             
 .5ٕٓ-12ٕمباحث العمٌدة فً سورة الزمر، ناصر بن علً عاٌض حسن ال الشٌخ:انظر:  (ٔ)
 لمد جاء ذكر عرش الرحمن فً المرآن الكرٌم فً واحد وعشرٌن موضعاً:(ٕ)

َل لال تعالى: }ِإنَّ َربَّكُُم هللاُ  -ٔ ٌْ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواألَْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعَلى اْلَعْرِش ٌُْؽِشً اللَّ
َراٍت بِؤَْمِرِه أاَلَ لَهُ اْلَخْلُك َواألَْمُر تَ  اْلعَالَِمٌَن{ َباَرَن هللاُ َربُّ النََّهاَر ٌَْطلُبُهُ َحثٌِثًا َوالشَّْمَس َواْلمََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ

 [ٗ٘]األعراؾ 
ٌِْه تََوكَّْلُت َوهَُو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَظِ  -ٕ ًَ هللاُ ال ِإلَهَ إاِلَّ هَُو َعلَ  [ .5ٌِٕٔم{ ]التوبة ولال تعالى: }فَإِن تََولَّْواْ فَمُْل َحْسبِ
ً ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ٌَُدّبُِر األَْمَر َما ولال تعالى: }إِنَّ َربَّكُُم هللاُ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواألَْرَض فِ  -ٖ

 [.ِٖمن َشِفٌعٍ إاِلَّ ِمن بَْعِد إِْذنِِه ذَِلكُُم هللاُ َربُّكُْم فَاْعبُُدوهُ أَفبَلَ تَذَكَُّروَن{ ]ٌونس 
أٌََّاٍم َوَكاَن َعْرشُهُ َعلَى اْلَماء ِلٌَْبلَُوكُْم أٌَُّكُْم أَْحَسُن  ولال تعالى: }َوهَُو الَِّذي َخلَك السََّماَواِت َواألَْرَض فًِ ِستَّةِ  -ٗ

 [ .2َعَمبلً{ ]هود 
َر الشَّْمسَ  -٘ ٌِْر َعَمٍد تََرْونََها ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش َوَسخَّ  َواْلمََمَر كُلٌّ ولال تعالى: }هللاُ الَِّذي َرفََع السََّماَواِت بِؽَ

ى{ ]الرعد  ٌَْجِري ألََجلٍ  َسمًّ  [ .ٕمُّ
 [ .ٕٗولال تعالى: }لُل لَّْو َكاَن َمعَهُ آِلَهةٌ َكَما ٌَمُولُوَن إِذًا الَّْبتَؽَْواْ إِلَى ِذي اْلعَْرِش َسبٌِبلً{ ]اإلسراء  -ٙ
ْحَمُن َعَلى اْلعَْرِش اْستََوى{ ]طه  -2  [ .٘ولال تعالى: }الرَّ
ِ َرّبِ اْلعَْرِش{ ]األنبٌاء ولال تعالى: }لَْو َكاَن فٌِِهَما آلِ  -1 ُ لَفََسَدتَا فَسُْبَحاَن َّللاَّ  [ .َٕٕهةٌ إاِلَّ َّللاَّ
بُّ السََّماَواِت السَّْبعِ َوَربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظٌِم{ ]المإمنون  -5  [ .1ٙولال تعالى: }لُْل َمن رَّ

ُ اْلَمِلُن اْلَحكُّ الَ إِلَهَ  -ٓٔ  [ .ٙٔٔإاِل هَُو َربُّ اْلعَْرِش اْلَكِرٌِم{ ]المإمنون ولال تعالى: }فَتَعَاَلى َّللاَّ
ٌْنَُهَما فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ال -ٔٔ ْحَمُن َفاْسؤَْل ولال تعالى: }الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواألَْرَض َوَما بَ رَّ

 [ .5٘بِِه َخبًٌِرا{ ]الفرلان 
 [ٕٙال إِلَهَ إاِل هَُو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظٌِم{ ]النمل  ولال تعالى: }هللاُ  -ٕٔ
ٌْنَُهَما فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَ  -ٖٔ ُ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواألَْرَض َوَما بَ ن ولال تعالى: }َّللاَّ ْرِش َما لَكُم ّمِ

ٍ َوال َشِفٌعٍ أَفبَل تَتَذَ  ًّ  [ .ٗكَُّروَن{ ]السجدة ُدونِِه ِمن َوِل
ٌْنَُهم بِاْلحَ  -ٗٔ ًَ بَ ّكِ َولٌَِل اْلَحْمُد ولال تعالى: }َوتََرى اْلَمبلَبَِكةَ َحافٌَِّن ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش ٌَُسّبُِحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم َولُِض

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الزمر   [ .2ّ٘لِِلَّ
اْلعَْرَش َوَمْن َحْولَهُ ٌَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم َوٌُْإِمنُوَن بِِه َوٌَْستَْؽِفُروَن ِللَِّذٌَن آَمنُوا ولال تعالى: }الَِّذٌَن ٌَْحِملُوَن  -٘ٔ

ْحَمةً َوِعْلًما فَاْؼِفْر ِللَِّذٌَن تَابُوا َواتَّبَعُوا َسبٌَِلَن َولِِهْم َعذَاَب اْلجَ  ٍء رَّ ًْ  [ .2ِحٌِم{ ]ؼافر َربَّنَا َوِسْعَت كُلَّ َش
وَح ِمْن أَْمِرِه َعلَى َمن ٌََشاء ِمْن ِعبَاِدِه ِلٌُنِذَر ٌَْومَ  -ٙٔ َرَجاِت ذُو اْلعَْرِش ٌُْلِمً الرُّ  التَّبلِق{ ولال تعالى }َرفٌُِع الدَّ

 [ .ٙٔ]ؼافر 
ا ٌَِصفُوَن{ ]الزخرؾ  -2ٔ  [.1ٕولال تعالى: }سُْبَحاَن َرّبِ السََّماَواِت َواألَْرِض َرّبِ اْلعَْرِش َعمَّ
ِلُج ِفً ولال تعالى: }هَُو الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواألَْرَض ِفً ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ٌَْعلَُم َما ٌَ  -1ٔ

 ُ ٌَْن َما كُنت ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{ األَْرِض َوَما ٌَْخُرُج ِمْنَها َوَما ٌَنِزُل ِمَن السََّماء َوَما ٌَْعُرُج فٌَِها َوهَُو َمعَكُْم أَ ْم َوَّللاَّ
 [ .ٗ]الحدٌد 

 [ .2ٔولال تعالى }َواْلَملَُن َعَلى أَْرَجابَِها َوٌَْحِمُل َعْرَش َربَِّن فَْولَُهْم ٌَْوَمبٍِذ ثََمانٌَِةٌ{ ]الحالة  -5ٔ
 [ .ٕٓولال تعالى }ذو لُوة ٍِعْنَد ِذي العرِش َمِكٌن{ ]التكوٌر  -ٕٓ
 [ .٘ٔ}ذُو العرِش المِجٌد{ ]البروج  ولال تعالى -ٕٔ
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اصطفى موسى على البشر، للت: أي خبٌث على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فؤخذتنً ؼضبة فضربت 
وجهه، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "ال تخٌروا بٌن األنبٌاء فإن الناس ٌصعمون ٌوم المٌامة فؤكون 

لوابم العرش، فبل أدري أكان نه األرض، فإذا أنا بموسى آخذ بمابمة من أول من تنشك ع
 .(ٔ)صعك أم حوسب بصعمته األولى"

وفً صحٌح مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص لال: سمعت رسول هللا صلى هللا  -
علٌه وسلم ٌمول: "كتب هللا ممادٌر الخبلبك لبل أن ٌخلك السموات واألرض بخمسٌن 

 .(ٕ): وعرشه على الماء"ألؾ سنة، لال
وفً الصحٌحٌن عن ابن عباس رضً هللا عنهما لال: كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول عن الكرب:  -

"ال إله إال هللا العلٌم الحلٌم، ال إله إال هللا رب العرش العظٌم، ال إله إال هللا رب 
 .(ٖ)العرش الكرٌم" السموات ورب األرض ورب

جوٌرٌة أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص خرج من عندها بكرة حٌن صلى الصبح وهً وعن ابن عباس عن  -
فً مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهً جالسة فمال: "ما زلت على الحال التً فارلتن 
علٌها؟ "، لالت: نعم، لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "لمد للت بعدن أربع كلمات ثبلث مرات لو وزنت 

م لوزنتهن، سبحان هللا وبحمده عدد خلمه ورضا نفسه وزنة عرشه بما للت منذ الٌو
 .(ٗ)ومداد كلماته"

 .(٘)لال ابن تٌمٌة: "فهذا ٌبٌن أن زنة العرش أثمل األوزان"
وعن جابر بن عبد هللا عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: " أذن لً أن أحدث عن ملن من مبلبكة هللا  -

 .(ٙ)أذنه إلى عاتمه مسٌرة سبعمابة عام"من حملة العرش أن ما بٌن شحمة 
وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "من آمن باهلل ورسوله، وألام  -

الصبلة، وصام رمضان، كان حماً على هللا أن ٌدخله الجنة، هاجر فً سبٌل هللا أو جلس 

ىء الناس بذلن؟ لال: إن فً الجنة فً أرضه التً ولد فٌها، لالوا: ٌا رسول هللا أفبل ننب
مابة درجة أعدها هللا للمجاهدٌن فً سبٌله، كل درجتٌن ما بٌنهما كما بٌن السماء 
واألرض، فإذا سؤلتم هللا فسلوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوله عرش 

 .(2)الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة"
هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "الرحم معلمة بالعرش تمول من  وعن عابشة رضً هللا عنها لالت: لال رسول -

 .(1)وصلنً وصله هللا ومن لطعنً لطعه هللا"
وعن أبً ذر رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألبً ذر حٌن ؼربت الشمس:  -

 "أتدري أٌن تذهب؟ للت: هللا ورسوله أعلم، لال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش،
فتستؤذن فٌإذن لها، وٌوشن أن تسجد فبل ٌمبل منها، وتستؤذن فبل ٌإذن لها، فٌمال لها: 

                                                             
مع الفتح( كتاب الخصومات باب ما ٌذكر فً األشخاص والخصومة  2ٓ/٘أخرجه البخاري فً صحٌحه )(ٔ)

 .( كتاب الفضابلٕٓٔ-ٔٓٔ/ٗبٌن المسلم والٌهودي. ومسلم فً صحٌحه )
 .(ٔ٘/1أخرجه مسلم فً المدر )(ٕ)
( . مسلم فً ٘ٓٗ/ٖٔعرشه على الماء، واللفظ له. فتح الباري )أخرجه البخاري فً التوحٌد، باب وكان (ٖ)

 .(1/1٘الذكر والدعاء )
( واللفظ له. وأخرجه أبو داود فً تخرٌج أبواب الوتر، باب التسبٌح بالحصى 1/1ٖأخرجه مسلم فً الذكر )(ٗ)
 .(ٙ٘٘/٘( .وأخرجه الترمذي فً الدعوات، ولال: )حدٌث حسن صحٌح( . )2ٔٔ/ٕ)
 .(1العرشٌة )ص الرسالة(٘)
( . وأخرجه أٌضا: ابن أبى حاتم كما فى ٓٙ/ٖٗ( ، وابن عساكر )2ٕ2ٗ، رلم ٕٖٕ/ٗأخرجه أبو داود )(ٙ)

( . 2ٙٗ، رلم 5ٗ1/ٖ( ، لال ابن كثٌر: هذا إسناد جٌد رجاله كلهم ثمات. وأبو الشٌخ )٘ٔٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر )
 .ٌح( : إسناده على شرط الصح٘ٙٙ/1لال الحافظ فى الفتح )

 .(ٗٓٗ/ٖٔأخرجه البخاري فً التوحٌد، باب وكان عرشه على الماء. انظر: فتح الباري )(2)
 .(1/2أخرجه مسلم فً البر والصلة )(1)
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ارجعً من حٌث جبتً فتطلع من مؽربها، فذلن لوله تعالى }َوالشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستََمّرٍ لََّها 
 .(ٔ)ذَِلَن تَْمِدٌُر اْلَعِزٌِز اْلعَِلٌِم{ "

عنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "لما لضى هللا وفً الصحٌحٌن عن أبً هرٌرة رضً هللا  -
 .(ٕ)الخلك كتب فً كتابه، فهو عنده فوق العرش إن رحمتً ؼلبت ؼضبً"

وعن معاذ بن جبل رضً هللا عنه لال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "المتحابون فً هللا  -
 .(ٖ)ٌظلهم هللا فً ظل عرشه ٌوم ال ظل إال ظله"

ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة إثبات اسم من اسمابه تعالى، وهو: "الرب": أي:"المالن  -ٗ
 .(ٗ)والمتصرؾ والمدبر والسٌد والمربً"

، وذلن من اسمه «: الرب»و الثابت « الرب»صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وَجلَّ
رب »، وتارة مضافاً؛ مثل: «الرب»بالكتاب والسنة فً مواضع عدٌدة؛ تارة وحده 

 «. رب المشرلٌن»، و«العالمٌن
ِ َرّبِ اْلَعالَِمٌَن{ ]الفاتحة:  ِن [، ولوله تعالى:}َربُّ ٕلال تعالى }اْلَحْمُد ّلِِلَّ ٌْ اْلَمْشِرلَ

ٌِْن{ ]الرحمن:   [.2َٔوَربُّ اْلَمْؽِرَب
صلى  -و"الرب": لم ٌؤت فً المرآن بدون إضافة لكن فً السنة لال الرسول 

 .(٘): "أما الركوع فعظموا فٌه الرب"-هللا علٌه وسلم 
 .(ٙ)"مطهرة للفم مرضاة للرب"«: السوان»ولال فً 

بُّ من العبد فً جوؾ اللٌل وعن عمرو بن عبسة مرفوعاً: "ألرب ما ٌك ون الرَّ
 .(2)اآلخر، فإن استطعت أن تكون ممن ٌذكر هللا فً تلن الساعة؛ فكن"

، والرب المالن، ٌُمال: هذا رب الدار ورب «الرب»لال ابن لتٌبة:"ومن صفاته 
الضٌعة ورب الؽبلم؛ أي: مالكه، لال هللا سبحانه: }اْرجْع إلى َربِّن{ ؛ أي: إلى سٌدن. 

؛ معرفاً باأللؾ والبلم؛ كما ٌُمال هلل، إنما ٌُمال: هذا رب كذا، وال  بُّ ٌُمال لمخلوق: هذا الرَّ
؛ دلَّت األلؾ والبلم على  بُّ ؾ باإلضافة؛ ألن هللا مالن كل شًء. فإذا لٌل: الرَّ فٌُعرَّ
معنى العموم، وإذا لٌل لمخلوق: ربُّ كذا وربُّ كذا؛ نُسب إلى شًء خاص؛ ألنه ال 

 .(1)ٌباً[ ؼٌره"ٌملن ]ش
« هللا»ولال ابن المٌم:" وتؤمل ارتباط الخلك واألمر بهذه األسماء الثبلثة، وهً 

؛ كٌؾ نشؤ عنها الخلك واألمر والثواب والعماب، وكٌؾ «الرحمن»، و«الرب»، و
 جمعت الخلك وفرلتهم؛ فلها الجمع، ولها الفرق.

له الجمع الجامع لجمٌع المخلولات؛ فهو رب كل شًء وخالمه « الرب»فاسم 
والمادر علٌه، ال ٌخرج شًء عن ربوبٌته، وكل من فً السماوات واألرض عبد له فً 
لبضته وتحت لهره، فاجتمعوا بصفة الربوبٌة، وافترلوا بصفة اإللهٌة، فؤلَّهه وحده 

ال إله إال هو، الذي ال تنبؽً العبادة والتوكل  السعداء، وألروا له طوعاً بؤنه هللا الذي
والرجاء والخوؾ والحب واإلنابة واإلخبات والخشٌة والتذلل والخضوع إالَّ له، وهنا 
ً موحدٌن فً الجنة؛  ً مشركٌن فً السعٌر، وفرٌما افترق الناس، وصاروا فرٌمٌن: فرٌما
                                                             

 .(52ٕ/ٙأخرجه البخاري فً المؽازي، باب صفة الشمس والممر. فتح الباري )(ٔ)
ٌِْه{ . أخرجه البخاري فً بدء خلك، باب ما جاء فً لوله تعالى }َوهَُو (ٕ) الَِّذي ٌَْبدأُ اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدهُ َوهَُو أَْهَوُن َعلَ

 .(1/5٘( .وأخرجه مسلم فً التوبة، باب فً سعة رحمة هللا أنها سبمت ؼضبه. )12ٕ/ٙفتح الباري )
( . وابن 2ٓٔ-5ٙٔ/ٗ( . والحاكم )ٕٓٔ٘( . وابن حبان )2ٖٕ، ٖٕٙ، 5ٕٕ/٘أخرجه أحمد فً المسند )(ٖ)

 .( من طرٌمٌن صحٌحٌن عنه2ٔ٘فً الزهد )صالمبارن 
 .2ٔٔصفات هللا عز وجل الواردة فً الكتاب والسنة، السماؾ:(ٗ)
 .(؛ عن عابشة رضً هللا عنها5ٕٔٔ(، ومسلم )2ٕٗ٘رواه: البخاري )(٘)
/ ٕ(، وابن حبان )ٓٔ/ ٔ(، والنسابً )ٕٙ/ ٙ(، ووصله أحمد )1٘ٔ/ ٗرواه البخاري معلًما مجزوًما )(ٙ)

 .(5ٖٗ/ ٔ(، وحّسنه البؽوي فً "شرح السنة" )12ٕ
 .(1ٖٕٖصحٌح سنن الترمذي: )(2)
 .5ؼرٌب المرآن: (1)
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هم؛ فالدٌن والشرع، واألمر فاإللهٌة هً التً فرلتهم كما أنَّ الربوبٌة هً التً جمعت
من صفة اإللهٌة، والخلك واإلٌجاد والتدبٌر والفعل من صفة  -مظهره ولٌامه-والنهً 

الربوبٌة، والجزاء بالثواب والعماب والجنة والنار من صفة الملن، وهو ملن ٌوم الدٌن، 
ملكه فؤمرهم بإلهٌته، وأعانهم ووفمهم وهداهم وأضلهم بربوبٌته، وأثابهم وعالبهم ب

 .(ٔ)وعدله، وكل واحدة من هذه األمور ال تنفن عن األخرى ..."
هو المربً جمٌع عباده بالتدبٌر وأصناؾ النعم، «: الرب»لال السعدي:" 

وأخص من هذا تربٌته ألصفٌابه بإصبلح للوبهم وأرواحهم وأخبللهم وبهذا كثر دعاإهم 
لخاصة، وهو الذي له جمٌع معانً له بهذا اإلسم الجلٌل ألنهم ٌطلبون منه هذه التربٌة ا

الربوبٌة التً ٌستحك أن ٌإله ألجلها وهً صفات الكمال كلها والمحامد كلها له والفضل 
ٌَْس َكِمثِْلِه  كله واإلحسان كله، وأنه ال ٌشارن هللا أحد فً معنى من معانً الربوبٌة } لَ

ٌء َوهَُو السَِّمٌُع اْلبَِصٌر{ ]الشورى :  ًْ ً عبٌد [ ، ال بشر َٔٔش وال ملن، بل هم جمٌعا
مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبٌة، ممهورون خاضعون لجبلله وعظمته، فبل ٌنبؽً أن 
ٌكون أحد منهم نداً وال شرٌكاً هلل فً عبادته وإلوهٌته، فبربوبٌته سبحانه ٌربً الجمٌع 

شكرونه على ذلن من مبلبكة وأنبٌاء وؼٌرهم خلماً ورزلاً وتدبٌراً وإحٌاًء وإماتةً، وهم ٌ
بإخبلص العبادة كلها له وحده، فٌإلهونه وال ٌتخذون من دونه ولٌاً وال شفٌعاً، فاإللهٌة 

 .(ٕ)حك له سبحانه على عباده بصفة ربوبٌته"
هو الخالك الرازق المحًٌ الممٌت المدبر لجمٌع «:الرب»لال الحازمً:" و

َؾ لم ٌطلك إال على هللا  .(ٖ)  عز وجلاألمور، وإذا أُْفِرَد أو عُّرِ

 «، والحمد هلل وحدهالتوبةآخر تفسٌر سورة »
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .ٖٗ/ٔمدارج السالكٌن:(ٔ)
 .ٕٓٓ-55ٔتفسٌر اسماء هللا الحسنى للسعدي: (ٕ)
 .(]مرلم آلٌا[.ٓٔ/ٕٕشرح العمٌدة الواسطٌة، أبو عبد هللا، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمً:الدرس)(ٖ)
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «ٌونس»تفسٌر سورة 

، «التوبة»تؤتً بعد سورة  هً السورة العاشرة فً ترتٌب المصحؾ،«: ٌونس»سورة 
آٌات عند الشامٌٌِّن،  ( مابة وعشرٓٔٔوعدد آٌاتها ) ، (ٔ)فً ترتٌب النزول« اإلسراء»وبعد 

( أَلؾ وأَربعمابة وتسع وتسعون كلمة. 55ٗٔ( مابة وتسع عند البالٌن، عدد كلماتها )5ٓٔو)
ٌن{ 2ٓٙ٘وحروفها ) ( سبعة آالؾ وخمس وستون، واآلٌات المختَلؾ فٌها: }ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ

ُدوِر{ ]ٌونس : ٕٕ]ٌونس :   . (ٕ)[َٕٕن الشَّاِكِرٌن{ ]ٌونس : [، و} مِ 2٘[، }َوِشفَاٌء ِلَما فًِ الصُّ

منها آٌة واحدة }َوَما أََنا « البلَّم»على « مْلن» مجموع فواصل آٌاته )م ل ن( ٌجمها 
ٌْكُْم بَِوِكٌل{ ]ٌونس :   .(ٖ)«ٌاء« »المٌم»لبل « المٌم»[، وكلُّ آٌة على 1َٓٔعلَ

 أسماء السورة:

 ولهذه السورة أسماء أشهرها: 
 «:ٌونس»اسمها التولٌفً: سورة  -أوال: 

ووجه تسمٌتها ، «سورة ٌونس»فً المصاحؾ وفً كتب التفسٌر والسنة: سمٌت 
إذ أنهم آمنوا بعد أن توعدهم  -علٌه السبلم-، ألنها انفردت بذكر لصة لوم ٌونس«ٌونس»بسورة

فَلَْواَل َكانَْت لَْرٌَةٌ آَمَنْت } رسولهم بنزول العذاب، فعفا هللا عنهم لما آمنوا، وذلن فً لوله تعالى:
ْنٌَا وَ  ا آَمنُوا َكَشْفنَا َعْنُهْم َعذَاَب اْلِخْزيِ فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ َمتَّْعنَاهُْم إَِلى فَنَفَعََها إٌَِمانَُها إِالَّ لَْوَم ٌُونَُس لَمَّ

 [.51({ ]ٌونس : 51ِحٌٍن )

صته، ولد جرت عادة هللا سمٌت ]السورة[ بذلن لذكر اسمه فٌها ول لال الصاوي:"
 .(ٗ)بتسمٌة السورة ببعض أجزابها"

 فً كبلم بعض الصحابة والتابعٌن، وذلن كما ٌؤتً:« ٌونس»ولد وردت تسمٌتها بسورة

 .(٘)لال:" نزلت سورة ٌونس بمكة" -رضً هللا عنهما-روي عن ابن عباس -
« ٌونس»بـالؽداة، فمرأ  -رضً هللا عنه-وعن االحنؾ، لال:" صلٌت خلؾ عمر -

 .(ٙ)، وؼٌرهما"«هود»و
 .(2)«"السابعة»تعّد « ٌونس»وعن دمحم بن سٌرٌن، لال:"كانت سورة  -

 «:السابعة»ثانٌا: اسمها اإلجتهادي: سورة 
، وعلّل تسمٌتها بموله:" «السابعة»سّماها السٌوطً فً كتاب التحبٌر فً علم التفسٌر: 

 .(1)النها سابعة السبع الطوال"

                                                             
 .ٕٖٙ/ٕانظر: الكشاؾ:  (ٔ)
 .ٖٗٗ/1ٔ، وعمدة الماري:1ٖٕ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٕ)
 .1ٖٕ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٖ)
 .ٖٕٕ/ٕحاشٌة الصاوي: (ٗ)
 ، وعزاه إلى النحاس وابً الشٌخ وابن مردوٌة.5ٖٖ/ٗأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (٘)
 ٖٖ٘/ٔأخرجه ابن أبً شٌبة فً مصنفه، كتاب الصلوات، باب"ماٌمرأ فً صبلة الفجر":ص (ٙ)
 ، وعزاه ألبً الشٌخ.5ٖٖ/ٗأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (2)
 .2ٖٓالتحبٌر فً علم التفسٌر:(1)
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وال ٌعرؾ لها سام ؼٌره، ولم نجد فً « ٌونس»انفردت باسم سورة والحك أن السورة
 من ٌسمٌها بؽٌر اسمها المشهور. -فٌما ولفنا علٌه-كتب التفسٌر والسنة

 مكٌة السورة ومدنٌتها:

 اختلؾ أهل التفسٌر فً مكان نزول السورة على ألوال:
ٌّة. وهذا لول ابن عباس ، (ٗ)، وعكرمة(ٖ)، والحسن(ٕ)، وعبدهللا بن الزبٌر(ٔ)أحدها: أنها مّكِ

 .(2)،  وعلٌه جمهور المفسرٌن(ٙ)، وجابر(٘)وعطاء
ٌّة، باالتِّفاق"   .(1)لال الفٌروزآبادي:" اعلم أَّن هذه الّسورة مّكِ

بِاْلُمْفِسِدٌَن{ }َوِمْنُهْم َمْن ٌُْإِمُن بِِه َوِمْنُهْم َمْن اَل ٌُْإِمُن بِِه َوَربَُّن أَْعلَُم  مكٌة إال لوله:والثانً: أنها 
 .(5)[. نزلت بالمدٌنة فً الٌهود. وهذا لول الكلبًٓٗ]ٌونس : 
ٌَْن فَاْسؤَِل -تعالى -أن كلها مكٌة ؼٌر آٌتٌن وهما: لولهوالثالث:  ا أَْنَزْلنَا إِلَ : }فَإِْن كُْنَت فًِ َشّنٍ ِممَّ

[، 5ٗاْلَحكُّ ِمْن َربَِّن فَبَل تَكُونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن{ ]ٌونس : الَِّذٌَن ٌَْمَرُءوَن اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلَن لَمَْد َجاَءَن 
ِ فَتَكُوَن ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]ٌونس :  ٌَاِت َّللاَّ [ ، فإنهما 5٘ولوله: }َواَل تَُكونَنَّ ِمَن الَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآ

 .(ٓٔ)مدنٌتان. وهذا لول مماتل
(. وهذا المول منسوب إلى ابن 5ٙو  5٘و  5ٗ: )والرابع: أنها مكٌة إال ثبلث آٌات، وهً

 .(ٔٔ)عباس
 .(ٕٔ)به لال الزمخشري( فمدنٌة، 5ٙو  5٘و  5ٗو  ٓٗمكٌة، إال اآلٌات: )والخامس: أنها 

أنه نزل من أولها نحو من أربعٌن آٌة بمكة وبالٌها بالمدٌنة. حكاه المرطبً عن  والسادس:
 .(ٖٔ)آخرٌن

المشهور أنها مكٌة وعن ابن عباس رواٌتان فتمدم فً اآلثار السابمة  لال السٌوطً:" 
عنها أنها مكٌة وأخرجه ابن مردوٌه من طرٌك العوفً عنه ومن طرٌك ابن جرٌج عن عطاء 
عنه ومن طرٌك خصٌؾ عن مجاهد عن ابن الزبٌر، وأخرج من طرٌك عثمان بن عطاء عن 

ر ما أخرجه ابن أبً حاتم من طرٌك الضحان عن أبٌه عن ابن عباس أنها مدنٌة، وٌإٌد المشهو
لما بعث هللا دمحما رسوال أنكرت العرب ذلن، ومن أنكر منهم لالوا: هللا أعظم »ابن عباس لال: 

من ان ٌكون رسوله بشرا ]مثل دمحم[، فؤنزل هللا: }أكان للناس عجبا أن أوحٌنا إلى رجل 
 .(ٔ)"(ٗٔ)«منهم{

                                                             
 ، وعزاه إلى النحاس وابً الشٌخ وابن مردوٌة.5ٖٖ/ٗده السٌوطً فً الدر المنثور:أور (ٔ)
 ، وعزاه إلى ابن مردوٌة.5ٖٖ/ٗأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (ٕ)
 .25ٗ/ٕ، وانظر: فتح المدٌر للشوكانً: ٖٗٓ/1عزاه إلٌه المرطبً فً تفسٌره: (ٖ)
 .25ٗ/ٕ: فتح المدٌر للشوكانً: ، وانظرٖٗٓ/1عزاه إلٌه المرطبً فً تفسٌره: (ٗ)
 .25ٗ/ٕ، وانظر: فتح المدٌر للشوكانً: ٖٗٓ/1عزاه إلٌه المرطبً فً تفسٌره: (٘)
 .ٖٗٓ/1عزاه إلٌه المرطبً فً تفسٌره: (ٙ)
، وتفسٌر ابن ٕٓٔ/ٕ، وبحر العلوم:ٙٔٔ/٘، والكشؾ والبٌان:2ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر عبدالرزاق: (2)

 .5ٖٖ/ٗـ والدر المنثور:1ٖٕ/ٔ، والبصابر:٘٘/ٙ، وروح المعانً:ٕ٘ٗ/ٗكثٌر:
 .1ٖٕ/ٔانظر: البصابر: (1)
 .ٖٗٓ/1عزاه إلٌه المرطبً فً تفسٌره: (5)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٗٓ/1عزاه إلٌه المرطبً فً تفسٌره: (ٔٔ)
 .ٕٖٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
 .ٖٗٓ/1انظر: تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
عن ابن عباس لال: لما بعث هللا دمحما رسوال  . والخبر بتمامه:"1ٕٕٗ/2(:صٕٕٔ٘ٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)

ا مثل دمحم فؤنزل هللا: }أكان للناس أنكرت العرب ذلن، ومن أنكر منهم لالوا: هللا أعظم من ان ٌكون رسوله بشر
عجبا أن أوحٌنا إلى رجل منهم{، ولال: }وما أرسلنا من لبلن إال رجاال نوحً إلٌهم فسبلوا أهل الذكر إن كنتم ال 
تعلمون{، ٌعنً: فاسؤلوا أهل الذكر والكتب الماضٌة: أبشرا كانت الرسل الذٌن أتتهم أم مبلبكة؟ فإن كانوا مبلبكة 
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 «:وبةالت»مع سورة « ٌونس»مناسبة سورة

}لَمَْد َجاَءكُْم َرُسوٌل ِمْن  ، لال تعالى:-ملسو هيلع هللا ىلص-بذكر صفات الرسول« التوبة»ختمت سورة  -ٔ
ٌْكُْم بِاْلُمْإِمنٌَِن َرُءوٌؾ َرِحٌٌم{ ]التوبة :  ٌِْه َما َعنِتُّْم َحِرٌٌص َعلَ [، 1ٕٔأَْنفُِسكُْم َعِزٌٌز َعلَ

صلى هللا -واالوهام نحو إنزال الوحً على الرسولبتبدٌد الشكون « ٌونس»وبدأت ٌورة
ٌْنَا إِلَى َرُجٍل ِمْنُهْم  ، للتشٌر واإلنذار، لال تعالى:-علٌه وسلم }أََكاَن ِللنَّاِس َعَجبًا أَْن أَْوَح

ِر الَِّذٌَن آَمنُوا أَنَّ لَُهْم لََدَم ِصْدٍق ِعْنَد َربِِّهْم لَاَل اْلكَ  اِفُروَن إِنَّ َهذَا أَْن أَْنِذِر النَّاَس َوبَّشِ
 [.ٕلََساِحٌر ُمبٌٌِن{ ]ٌونس : 

فً أحوال المنافمٌن ومولفهم من المرآن، إذ طلب « التوبة»تحدث معظم آٌات سورة -ٕ
أن ٌنزل علٌهم آٌة من هللا تعالى، العتمادهم بؤن  -ملسو هيلع هللا ىلص-المشركون والكفار من الرسول

 ، لال تعالى:-ملسو هيلع هللا ىلص-، وزعمهم أنه من عند دمحم المرآن ؼٌر معجز وانه لٌس من عند هللا
ٌِْه َوتَْفِصٌَل  ٌَْن ٌََد ِ َولَِكْن تَْصِدٌَك الَِّذي َب }َوَما َكاَن َهذَا اْلمُْرآُن أَْن ٌُْفتََرى ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ٌَْب فٌِِه ِمْن َرّبِ اْلَعالَِمٌَن ) َراهُ لُْل فَؤْتُوا بُِسوَرةٍ ِمثِْلِه ( أَْم ٌَمُولُوَن اْفتَ 2ٖاْلِكتَاِب اَل َر
ِ إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن ) ( َبْل َكذَّبُوا بَِما لَْم ٌُِحٌطُوا بِِعْلِمِه 1َٖواْدعُوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ٌَْؾ  ا ٌَؤْتِِهْم تَؤِْوٌلُهُ َكذَِلَن َكذََّب الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم فَاْنظُْر َك ({ 5َٖكاَن َعالِبَةُ الظَّاِلِمٌَن )َولَمَّ
 [.5ٖ - 2ٖ]ٌونس : 

أوصاؾ الرسول التً تستدعً « التوبة»ومن المناسبة بٌن السورٌتٌن: ذكرت سورة -ٖ
اإلٌمان به وبما جاء به من عند هللا، لال تعالى: }لَمَْد َجاَءكُْم َرسُوٌل ِمْن أَْنفُِسكُْم َعِزٌٌز 

ٌِْه َما َعنِتُّْم َحِرٌٌص عَ  ٌْكُْم بِاْلُمْإِمنٌَِن َرُءوٌؾ َرِحٌٌم{ ]التوبة : َعلَ [، ثم ذكر هذا 1ٕٔلَ
الكتاب الذي أنزل والنبً الذي ارسل وأن شؤن الضالٌن التكذٌب بالكتب اإللهٌة، لال 

َنا إَِلى َرُجلٍ ٔ}الر تِْلَن آٌَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكٌِم ) تعالى: ٌْ ِمْنُهْم أَْن  ( أََكاَن ِللنَّاِس َعَجبًا أَْن أَْوَح
ِر الَِّذٌَن آَمنُوا أَنَّ لَُهْم لََدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرّبِِهْم لَاَل اْلَكافُِروَن إِنَّ َهذَا لَسَ  اِحٌر أَْنِذِر النَّاَس َوبَّشِ

 .(ٕ)[ٕ - ٔ({ ]ٌونس : ُٕمبٌٌِن )
 أغراض السورة ومماصدها:

لة، فمن أشهر تلن لها مماصد عظٌمة وجلٌ -كبالً السور المرآنٌة-«ٌونس»وسوة 
 المماصد:

بٌان أن المرآن الكرٌم كتاب محكم واضح بٌّن فٌما اشتمل علٌه من حرام وحرام وحدود  -ٔ
 واحكام.

أن ممومات اختٌار األنبٌاء ال تعتمد على معاٌٌر الناس ومفاهٌمهم كالمال والؽنٌى  -ٕ
كون النبً والثروة والجاه والزعامة، وإنما المعٌار هو ما فً علم هللا تعالى من 

هو األكفؤ واألجدر بتحمل أعباء الرسالة، واألوفك لتحمٌك المصلحة  -ملسو هيلع هللا ىلص-المصطفى
 وتبلٌػ الوحً إلى الناس.

لمد خلك هللا تعالى السماوات واألرض فً ستة اٌام، لتعلٌم الخلك التثبت فً األمر، مع  -ٖ
 بصر.أنه تعالى لادر على خلك جمٌع العالم فً ألل من لمح ال

إن أحوال الشمس والممر وما فٌهما من الفوابد، والمنافع الحاصلة من اختبلؾ اللٌل  -ٗ
والنهار، وكل ما خلك هللا فً السماوات وواالرض آٌات دالة على وجود هللا توحٌده، 

 وكمال لدرته وعظٌم سلطانه، ولم ٌخلك هللا ذلن إال لحكمة وصاب، ومصلحة لئلنسان.

                                                                                                                                                                               

كانوا بشرا فبل تنكروا إن ٌكون رسوال. ثم لال: }وما أرسلنا من لبلن إال رجاال نوحً إلٌهم من أهل أتتكم وإن 
 المرى{، أي: لٌسوا من أهل السماء كما للتم".

 .1ٗ-2ٗ/ٔاإلتمان فً علوم المرآن: (ٔ)
 .5ٗ-5ٖ/٘، و2٘ٔ/ٔٔانظر: التفسٌر المنٌر للزحٌلً: (ٕ)
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حدٌن عذاب النار بسبب ما اكتسبوا أو الترفوا من الكفر والتكذٌب بٌان أن للكافرٌن الجا -٘
، «ٌونس»والمعاصً، ولد وصفهم هللا تعالى بصفات أربع فً اآلٌة السابعة من سورة

 :(ٔ)وهً
ٌَْرُجوَن ِلَماَءنَا{ ]ٌونس :  -االولى: [، أي: الٌخافون عمابا وال ٌرجون 2}إِنَّ الَِّذٌَن اَل 

 ثوابا.
ْنٌَا{ ]ٌونس : }وَ  -الثانٌة: [، أي: رضوا بها عوضا من اآلخرة فعلموا 2َرُضوا ِباْلَحٌَاةِ الدُّ

 لها.
 [، أي: فرحوا بالدنٌا وسكنوا إلٌها.2}َواْطَمؤَنُّوا بَِها{ ]ٌونس :  -الثالثة:

[، أي: ال ٌعتبرون وال ٌتفكرون 2الرابعة: }َوالَِّذٌَن هُْم َعْن آٌَاِتنَا َؼافِلُوَن{ ]ٌونس : 
 دلتنا.بؤ

بٌان أن للمإمنٌن المحمٌن العاملٌن االعمال الصالحة جنات تجري من تحتهم األنهار،  -ٙ
أي: من تحت بساتٌنهم او أسّرتهم أنهار، ٌمجدون هللا فٌها، والفرحة تؽمرهم، والبهجة 
تمؤل للوبهم، والسعادة ترفرؾ بؤجنحتها علٌهم، تحٌة هللا لهم، او تحٌة الملن أو تحٌتهم 

اِلَحاِت ٌَْهِدٌِهْم َربُُّهْم بِإٌَِمانِِهْم  سبلم، لال تعالى:لبعضهم:  }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 [.5تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم اأْلَْنَهاُر فًِ َجنَّاِت النَِّعٌِم{ ]ٌونس : 

زٌّن لئلنسان الدعاء عند الببلء، واإلعراض عند الرخاء، زٌّن للمشركٌن أعمالهم من  -2
الكفر والمعاصً، وهذا التزٌٌن ٌجوز ان ٌكون من هللا بخذالنه وتخلٌته، وٌجوز ان 

}َوإِذَا َمسَّ  ٌكون من الشٌطان بوسوسته، وإضبلل الشٌطان: دعاإه بالكفر، لال تعالى:
ا َكَشْفنَا َعْنهُ ُضرَّ  رُّ َدَعانَا ِلَجْنبِِه أَْو لَاِعًدا أَْو لَابًِما فَلَمَّ ْنَساَن الضُّ هُ َمرَّ َكؤَْن لَْم ٌَْدعُنَا إَِلى اإْلِ

 .(ٕ)[ُٕٔضّرٍ َمسَّهُ َكذَِلَن ُزٌَِّن ِلْلُمْسِرفٌَِن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]ٌونس : 

إن إهبلن األمم الظالمة لدٌما وحدٌثا ؼنما ٌكون بسبب الظلم، والظلم: إما بالكفر  -1
ا } والشرن، وإما بالطؽٌان واألفراد والحكام، لال تعالى: َولَمَْد أَْهلَْكنَا اْلمُُروَن ِمْن لَْبِلكُْم لَمَّ

 َظلَُموا َوَجاَءتُْهْم ُرسُلُُهْم بِاْلبٌََِّناِت َوَما َكانُوا ِلٌُْإِمنُوا َكذَِلَن نَْجِزي اْلمَْوَم اْلُمْجِرِمٌَن{ ]ٌونس
 :ٖٔ.] 

ولوال أن تكون الممصود من ؼنزال المرىن تبلٌؽه إلى جمٌع الناس، والسٌما المشركون،  -5
 مشٌبة هللا ذلن لما أنزله، لما أمر بتبلوته علٌهم، ولما أخبرهم بمضمونه.

المرآن الكرٌم كبلم هللا بدلٌل إعجازه من حٌث النظم واألسلوب والمبنى، ومن حٌث  -ٓٔ
ٌّا لم ٌمرأ ولم ٌكتب ولم ٌتعلم من  المعانً التً اشتمل علٌها، وبدلٌل كون المبّلػ له أم

}أَْم  التحدي لمعارضته واإلتٌان بمثله أو بالصر سورة من مثله، لال تعالى:أحد، وبدلٌل 
ِ إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌِ َن{ ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ لُْل فَؤْتُوا بُِسوَرةٍ ِمثِْلِه َواْدعُوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ْلنَا َعلَى َعْبِدَنا فَؤْتُوا }َوإِْن كُْنتُْم فًِ  «:البمرة»[، ولال فً سورة1ٖ]ٌونس :  ا نَزَّ ٌٍْب ِممَّ َر
ِ إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]البمرة :   [.ٖٕبِسُوَرٍة ِمْن ِمثِْلِه َواْدعُوا شَُهَداَءكُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

سبك المضاء من هللا بانه الٌمضً بٌن العباد فٌما اختلفوا فٌه بالثواب والعماب لبل ٌوم  -ٔٔ
ذلن الحكم السابك والتؤجٌل المتمدم، لمضى هللا بٌن الناس فً الدنٌا، المٌامة، ولوال 

فادخل المإمنٌن الجنة والكافرٌن النار بكفرهم، وهو موعدهم ٌوم المٌامة الذي جعله هللا 
لحكمة بالؽة هً إعطاء الفرصة الكافٌة لئلنسان فً تصحٌح عمٌدته، وتعدٌل وضعه، 

}لُْل إِنَّ  حتى الٌإخذ على حٌن ؼّر، لال تعالى:والتوبة من عصٌانه وكفره، وضبلله، 
ِ اْلَكِذَب اَل ٌُْفِلُحوَن ) ٌْنَا َمْرِجعُُهْم ثُمَّ نُِذٌمُُهُم 5ٙالَِّذٌَن ٌَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ ْنٌَا ثُمَّ إِلَ ( َمتَاعٌ فًِ الدُّ

 [.2ٓ - 5ٙ({ ]ٌونس : 2ٓاْلعَذَاَب الشَِّدٌَد بَِما َكانُوا ٌَْكفُُروَن )

                                                             
 .ٙٔٔ/ٔانظر: التفسٌر المنٌر للزحٌلً: (ٔ)
 .12ٕ/ٔانظر: المنتخب فً تفسٌر المرىن الكرٌم، لجنة من علماء األزهر: (ٕ)
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أن الكفار شانهم نكث العهد وعدم الوفاء به، فبالرؼم مما لد ٌتعرضون له من مخاطر  -ٕٔ
الؽرق تراهم ٌنسون ذلن، وٌعودون إلى الفساد فً األرض بالمعاصً، والبؽً: الفساد 

ٌِْهْم َكِلَمُت َربَِّن اَل  والشرن، وهو اشنع أنواع الظلم، لال تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن َحمَّْت َعلَ
ٌََرُوا اْلعَذَاَب اأْلَِلٌَم )5ٙنُوَن )ٌُْإمِ   [.52 - 5ٙ({ ]ٌونس : 52( َوَلْو َجاَءتُْهْم ُكلُّ آٌٍَة َحتَّى 

أن كل ؼنسان مسإول عن نفسه وسٌلمى جزاءه إن خٌرا فخٌر، وإن شرا فشر، فبل  -ٖٔ
 ٌإاخذ هللا أحد بذن اآلخر.

 :(ٔ)أن الحواس: من سمع وبصر، لها هدفان -ٗٔ
وهو سماع المسموعات ورإٌة المبصرات، لتكون الحٌاة بوجه  أحدهما: هدؾ ظاهري:

 سلٌم.

والثانً: هدؾ حمٌمً: وهو استخدام تلن الحواس فً تدبر المسموع وفهمه وتعمله وؼنعام 
النظر وإدران البصٌرة فً امور الدٌن واالخبلق، للتوصل إلى نعمة اإلٌمان والهداٌة 

 لباطن.والحك، والتخلص من ظلمة الكفر والظبلل وا

للذٌن أحسنوا العمل فً الدنٌا المثوبة الحسنى وهً الجنة، والزٌادة فضبل من هللا وهً  -٘ٔ
تضعٌؾ الحسنات، والنظر إلى وجه هللا الكرٌم، والشعور بالسعادة الظاهرٌة والباطنٌة، 

}الَِّذٌَن  فبل ؼشاوة لؽبار مع سواد فً محشرهم إلى هللا، وال مذلة وال إهانة، لال تعالى:
ِ ٖٙنُوا َوَكانُوا ٌَتَّمُوَن )آمَ  ْنٌَا َوفًِ اآْلِخَرةِ اَل تَْبِدٌَل ِلَكِلَماِت َّللاَّ ٌَاةِ الدُّ ( لَُهُم اْلبُْشَرى فًِ اْلَح

 [.ٗٙ - ٖٙ({ ]ٌونس : ٗٙذَِلَن هَُو اْلفَْوُز اْلعَِظٌُم )
ن واإلحسان أن للمسٌبٌن الذٌن اشركوا باهلل تعالى وكفروا بنعمته فلم ٌمابلوها باإلٌما  -ٙٔ

عماب مماثل لسٌباتهم دون زٌادة، أخذا بالعدل، وٌؽشاهم الهوان والخزي والذل والعار، 
وال عاصم لهم، وال مانع ٌمنعهم من عذاب هللا، وجوههم مسودة كؤنما أؼشٌت وجوههم 

ٌِّبَ  لطعا من اللٌل فً حال ظلمته، لال تعالى: ٍة بِِمثِْلَها }َوالَِّذٌَن َكَسبُوا السٌَِّّبَاِت َجَزاُء َس
ٌِْل ُمْظِلمً  ٌَْت ُوُجوهُُهْم لَِطعًا ِمَن اللَّ ِ ِمْن َعاِصٍم َكؤَنََّما أُْؼِش ا َوتَْرَهمُُهْم ِذلَّةٌ َما لَُهْم ِمَن َّللاَّ

 [.2ٕأُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن{ ]ٌونس : 
 ما، وهذانا إلى سواء السبٌل.حمانا هللا من عذا أهل النار تكرما وإحسانا ونعا 
أن لكل أمة رسول شاهد علٌهم، فإذا جاء رسولهم ٌوم المٌامة لضً بٌنهم، وكذلن  -2ٔ

الٌعذب الناس فً الدنٌا حتى ٌرسل إلٌهم هللا تعالى رسوال، فمن آمن فاز ونجا، ومن 
 أعرض هلن وعذّب.

زاله إال هللا تعالى، أن إنزال العذاب ممدر بؤجل معٌن فً علم هللا تعالى، وال ٌملن إن -1ٔ
ومتى حان ولت هبلن امة من األمم، فبل ٌتاخر وال ٌتمدم لحظة، ولٌس لرسول أو نبً 

 او ؼٌرهما الحٌلولة دون ولوع العذاب الممرر.
أن استعجال العذاب ال نفع فٌه، وؼنما النافع هو اإلٌمان لبل نزول العذاب، فإذا نزل  -5ٔ

 ؤس ؼٌرمفٌد وال صحٌح.فبل فابدة وال نفع فٌه، ألن إٌمان الٌ
أن هللا مالن من فً السماوات ومن فً األرض، فٌحكم فٌهم بما ٌرٌد وٌفعل فٌهم ما  -ٕٓ

ٌشاء، فلٌس للمحكوم والمملون نفاذ او تدخل ؼً اي حكم، أو لدرة على التصرؾ فً 
ِ  ، لال تعالى:-عّز وجل-االمبلن، وهذا دلٌل سلب االلوٌهة عما سوى هللا   َمْن }أاََل إِنَّ ّلِِلَّ

َّبِعُوَن إِالَّ  ِ شَُرَكاَء إِْن ٌَت ٌَتَّبُِع الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ  فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض َوَما 
 .(ٕ)[ٙٙالظَّنَّ َوإِْن هُْم إِالَّ ٌَْخُرُصوَن{ ]ٌونس : 

 فً التؤرٌخ. ذم الؽفلة وعدم التفكر فً أسباب الحوادث الجسام وعوالبها المإثرة -ٕٔ

                                                             
 .1٘ٔ/ٔٔانظر: التفسٌر المنٌر للزحٌلً: (ٔ)
 .ٙٗ٘/ٔانظر: صفوة التفاسٌر: (ٕ)
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سنة هللا تعالى عند إٌماع العذاب الشامل إنجاء الرسل والمإمنٌن معهم، وإهبلن  -ٕٕ
 .(ٔ)الكافرٌن الضالٌن المكذبٌن، وهذا االصطفاء والتمٌٌز عدل من هللا ورحمة

 فضائل السورة:
  السورة، منها: هذه فضابل عدة أحادٌث فً وردت

هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: ألربنً ٌا رسول هللا،  عن عبد هللا بن عمرو، لال: "أتى رجل رسول -
، فمال: كبرت سنً، واشتد للبً، وؼلظ لسانً، «الرأ ثبلثا من ذوات الر»فمال: 
الرأ ثبلثا من »، فمال مثل ممالته، فمال: «فالرأ ثبلثا من ذوات حامٌم»لال: 

ً سورة جامعة، ، فمال مثل ممالته، فمال الرجل: ٌا رسول هللا، ألربن«المسبحات
حتى فرغ منها، فمال الرجل: والذي بعثن « إذا زلزلت األرض» -ملسو هيلع هللا ىلص-فؤلرأه النبً 

« أفلح الروٌجل»بالحك، ال أزٌد علٌها أبدا، ثم أدبر الرجل، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ٕ)مرتٌن"

من لرأ سورة ٌونس » أخرج الثعلبً عن أبً بن كعب لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -
أعطً من األجر ومن الحسنات بعدد من صدق بٌونس وكذب به، وبعدد من ؼرق 

 .(ٖ)«"مع فرعون
إن هللا »أخرج ابن مردوٌه عن أنس رضً هللا عنه:" سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:  -

 .(ٗ)«"أعطانً الرابٌات إلى الطواسٌن مكان اإلنجٌل
تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا هذا ما 

نسؤل أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا 
 وألوالنا ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.

 

 

 

 
                                                             

)بحث -الفرا ،إٌمان محمود دمحم-دراسة موضوعٌة-«ٌونس وهود»انظر: منهجٌات اإلصبلح فً سورتً (ٔ)
 .]بتصرؾ[.ٖٖ-1ٕ:ص-ماجستٌر فً التفسٌر وعلوم المرآن(

. والبٌهمً فً الشعب، فً تعظٌم المرىن، 2٘/ٕ(:ص55ٖٔأخرجه أبو داود فً"باب تحزٌب المرآن") (ٕ)
 .2ٕٔ-ٕٙٔ(:ص2ٕٔ، والنسابً فً عمل الٌوم واللٌلة)5ٙٗ/ٕ(:صٕٕٔ٘فصل"فً فضابل السور واآلٌات")

ر(، أي: من السور التً تبدأ بهذه األحرؾ الثبلثة التً تمرأ ممطعة: ألؾ، الم، را، والذي ولوله: من ذوات )ال
 فً المرآن منها خمس سور: ٌونس وهود وٌوسؾ وإبراهٌم والحجر.

ولوله من ذوات }حم{، أي: من السور التً تبدأ بهذٌن الحرفٌن: حا، مٌم، وهً فً المرآن سبع سور: ؼافر، 
 زخرؾ، والدخان، والجاثٌة، واألحماؾ.وفصلت، والشورى، وال

ولوله: من المسبحات، أي: السور التً أولها َسبَّح وٌَُسبُح وسَبح، وهً الحدٌد والحشر والصؾ والجمعة 
 والتؽابن واألعلى.

 (.2ٕٗ« )ضعٌؾ أبً داود»، انظر: «ضعٌؾ»وحكم األلبانً
 ]تعلٌك شعٌب األرنإوط[ 

روى عنه ؼٌر واحد وذكره المإلؾ فً الثمات، وهو صدوق كما لال إسناده صحٌح، عٌسى بن هبلل الصدفً، 
(،  ولال الحاكم:"حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه وتعمبه الذهبً ٔٗٗالحافظ فً التمرٌب)ص

/ ٕوأورده الفسوي فً تارٌخه: (، 1ٓ٘/ٕ، أي: فمط من ؼٌر أن ٌكون على شرط الشٌخٌن)«بل صحٌح»بموله:
 ت التابعٌن من أهل مصر، وبالً رجاله ثمات من رجال الصحٌح.فً ثما ٙٔ٘ - ٘ٔ٘

 .ٙٙٔ/٘الكشؾ والبٌان: (ٖ)
 .5ٖٖ/ٗالدر المنثور: (ٗ)

 «.طس»أو « طسم»والطواسٌن: هً السور المبدوءة بـ « الر»الرابٌات: هً السور المبدوءة بـ



2ٓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المرآن
 [ٔ({ ]ٌونس : ٔاْلَحِكٌِم )}الر تِْلَن آٌَاُت اْلِكتَاِب 

 التفسٌر:

  )الر( سبك الكبلم على الحروؾ الممطَّعة فً أول سورة البمرة.

 هذه آٌات الكتاب المحكم الذي أحكمه هللا وبٌَّنه لعباده.

 .هللا أعلم بمراده، [ٔ}الر{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

فٌها السكوت عن لال السعدي: " وأما الحروؾ الممطعة فً أوابل السور فاألسلم 
التعرض لمعناها من ؼٌر مستند شرعً، مع الجزم بؤن هللا ـ تعالى ـ لم ٌنزلها عبثاً، بل لحكمة 

 .(ٔ)ال نعلمها"

ولمد ذهب المفسرون مذاهب شتى فً تفسٌر األحرؾ الممطعة فً السور الفواتح ولم 
 .- ملسو هيلع هللا ىلص -ٌجزموا بوجه من الوجوه، إذا لم ٌصح فً تفسٌرها شًء عن رسول هللا

وتجدر اإلشارة بؤن هنان محل متفك علٌه بٌن أهل العلم فً هذه الحروؾ، وهو أن أهل 
اإلسبلم أجمعوا على أن لهذه الحروؾ معنى، وأنها ذُِكرت لحكمة. ٌمرر هذا وٌوضحه ثبلثة 

 أمور:

الحروؾ الممطعة فً هذا، أن هللا أمرنا بتدبر كتابه وتفهمه دون استثناء، فدخلت  -األمر األول:
ِ لََوَجُدوا فٌِِه اْختِبَلفًا َكثًٌِرا{ -تعالى –لال هللا  ٌِْر َّللاَّ : }أَفَبَل ٌَتََدبَُّروَن اْلمُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َؼ
[، ولال ٕٗ: : }أَفَبَل ٌَتََدبَُّروَن اْلمُْرآَن أَْم َعلَى لُلُوٍب أَْلفَالَُها{ ]دمحم-تعالى  -[، ولال 1ٕ]النساء: 

بَُّروا آٌَاتِِه َوِلٌَتَذَكََّر أُولُو اأْلَْلبَاِب{ ]ص:  ٌَْن ُمبَاَرٌن ِلٌَدَّ [، ولال تعالى: 5ٕتعالى: }ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَ
ِلٌَن{ ]المإمنون:  بَُّروا اْلمَْوَل أَْم َجاَءهُْم َما لَْم ٌَؤِْت آبَاَءهُُم اأْلَوَّ  .(ٕ)[ 1ٙ}أَفَلَْم ٌَدَّ

                                                             
 .ٓٗتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٕٓ٘/ٕانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
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أن هللا تعالى لد تحدى عباده من اإلنس والجن بؤن ٌؤتوا بسورة من مثل هذا  -األمر الثانً:
المرآن، وألصر سورة ثبلث آٌات، ولراء الكوفة ٌعدون الحروؾ الممطعة آٌة فً كل سورة، و: 

 .(ٔ)[ آٌتان ٕ، ٔ( عسك{ ]الشورى: ٔ}حم )

ٌة من كبلم آخر ألدوا ما تحداهم فلو أتوا بآٌتٌن مكونتٌن من حروؾ ممطعة، ثم أتوا بآ
 .(ٕ)هللا به، فلو لم ٌكن لها معنى لمالوا: كٌؾ ٌتحدانا بكبلم ال نفهمه؟ 

أن هللا تعالى حكٌم، وهذا كبلمه، فهو كبلم حكٌم، نزل من حكٌم، : }إِنَّ الَِّذٌَن  -األمر الثالث:
ا َجاَءهُْم َوإِنَّهُ لَِكتَاٌب َعِزٌٌز ) ْكِر لَمَّ ٌِْه َواَل ِمْن َخْلِفِه َٔٗكفَُروا بِالذِّ ِن ٌََد ٌْ ٌَؤْتٌِِه اْلبَاِطُل ِمْن بَ ( اَل 

[، فإذا كان لابل هذا المرآن حكٌماً حمٌداً، كٌؾ ٌوجد ٕٗ، ٔٗتَْنِزٌٌل ِمْن َحِكٌٍم َحِمٌٍد{ ]فصلت: 
لَْت ِمْن لَُدْن َحِكٌٍم  فً كبلمه ما ال معنى له، ولم ٌُْذَكر لحكمة؟ ، : }ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آٌَاتُهُ ثُمَّ فُّصِ

 [.َٔخبٌٍِر{ ]هود: 

 على أربعة ألوال: ، [ٔ}الر{ ]ٌونس : فً تفسٌر لوله تعالى:ولد اختلؾ 

 . (ٗ)والضحان ،(ٖ)أنا هللا أرى ، لاله ابن عباس :حدها: معناهأ

 .(ٙ)الشعبًعامر و ،(٘)والثانً: هً حروؾ من اسم هللا الذي هو الرحمن ، لاله سعٌد بن جبٌر

عن عكرمة عن ابن عباس، "}الر{: حروؾ الرحمن مفرلة فحدثنٌه األعمش فمال و 
  .(2)"بذلن مثل هذا فبل تخبرنا

الر{ و}حم{ }ن{: اسم الرحمن "}لال ابن ابً حاتم:"وروي عن سالم بن عبد هللا و
 .(1)"ممطع

 . (5)الثالث: هو اسم من أسماء المرآن ، لاله لتادة

 .(ٓٔ)مجاهدالرابع: أنها فواتح افتتح هللا بها المرآن ، لاله 

للت: ألم تكن تمل  لال مجاهد: }الم{: هذا فواتح ٌفتح هللا بها المرآن، لالعن ابن جرٌج :"
 .(ٔٔ)"اسما لال: ال

أن الحروؾ الممطعة لها معانً خاصة، سمٌت أسرارا وحكما أو  -وهللا أعلم-والراجح
ؼٌر ذلن، ومن رحمة هللا تعالى بنا أنه لم ٌكلفنا بإدراكها، بل نإمن بتنزٌلها وكونها كبلم هللا 

معانٌها، دون أن نزٌػ بها إلى معانً باطلة تعالى، ونفوض له سبحانه العلم بحمٌمة ما أراد من 
كما ولع لبعض اإلشرالٌٌن والفبلسفة اإلسبلمٌٌن، ودون أن نسلبها معانٌها فً نفس األمر بحٌث 

 ٌلزم من ذلن ثبوت كبلم هلل تعالى ال مدلول له فً نفس األمر، تعالى كبلم ربنا عن ذلن.

                                                             
 .5٘ :فً عد آي المرآن ألبً عمرو عثمان بن سعد األموي الدانًالبٌان انظر:  (ٔ)
 .ٕٔ٘/ ٕ :فاتٌح الؽٌبانظر:  (ٕ)
 .5ٕٔٔ/ٙ(:ص1ٗٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٕٔٔ/ٙ(:ص1٘ٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٓٔ/٘ٔ(:ص2ٕٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٓٔ/٘ٔ(:ص2ٕٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٕٔٔ/ٙ(:ص1ٙٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 ( فً الصحٌفة نفسها.1ٙٔٓٔحكاه ضمن الخبر المرلم)) .5ٕٔٔ/ٙتفسٌر ابن ابً حاتم:ص (1)
 .5ٕٔٔ/ٙ(:ص12ٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)(5)
 .5ٕٔٔ/ٙ(:ص11ٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)(ٓٔ)
 .5ٕٔٔ/ٙ(:ص11ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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 .لٌهموهذا مرجع كبلم الصحب الكرام رضوان هللا تعالى ع

« الر» :لرأ حمزة، والكسابً، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم فً رواٌة أبً بكر
 .(ٔ)، ولرأ نافع بٌن ذلن«الراء»ولرأ ابن كثٌر وحفص بنصب  ،«الراء»بإمالة 

ٌَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكٌِم{ ]ٌونس : لوله تعالى: هذه آٌات الكتاب المحكم الذي  ، أي:"[ٔ}تِْلَن آ
 .(ٕ)"أحكمه هللا وبٌَّنه لعباده

 .(ٖ)"اآلٌات التً جرى ذكرها هً آٌات الكتاب الحكٌم :أي لال الزجاج:"

 .(ٗ)"تلن التً جرى ذكرها آٌات الكتاب الحكٌم :أي لال المرطبً:"

تلن آٌات الكتاب المحكم، الذي أحكمه هللا وبٌنه لعباده، كما لال جل  لال الطبري:"
لَْت ِمْن لَُدْن َحِكٌٍم َخبٌِرٍ }ثناإه:   .(٘)"[ٔ]سورة هود: {الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آٌَاتُهُ ثُمَّ فُّصِ

ٌعنً: هذه آٌات الكتاب الذي أنزل علٌن ٌا دمحم، وٌمال: تلن  لال أبو اللٌث السمرلندي:"
 .(ٙ)"ات التً وعدتن ٌوم المٌثاق أن أوحٌنا إلٌن الكتاب. الحكٌماآلٌ

أٌضا: فواصله، « آٌاته»مجاز أعبلم  الكتاب وعجاببه، و« آٌات»مجاز  لال أبو عبٌدة:"
-ٔ{]البمرة:الم ذِلَن اْلِكتابُ }والعرب ٌخاطبون بلفظ الؽابب وهم ٌعنون الشاهد، وفى آٌة أخرى: 

 :(2)مجازه: هذا المرآن، لال عنترة [ٕ

 (1)"عسرا علّى طبلبن ابنة مخرم            شّطت مزار العاشمٌن فؤصبحت 

 .(5)"هذه ٌعنً: {،تلن"}لوله:  ،عن السدي، عن أبً مالن 

ٌَاتُ :}ٌعنً بموله لال الماوردي:"   :(ٓٔ)هذه آٌات ، كما لال األعشى :أي {،تِْلَن َءا
ٌِْلً ِمْنهُ  بٌِبِ                 وتلَن ِرَكابًِتلن َخ  (ٔٔ)"هُنَّ ُصْفٌر أَْوالَُدها كالزَّ

إلى  {تلن}، ووّجه معنى «هذه آٌات المرآن»تؤوٌل من تؤّوله:  لال الطبري:الصواب " 
 .(ٕٔ)"«هذه»معنى 

 :ألوال أربعةها هنا ،[ٔ{ ]ٌونس : الِكتَاِب اْلِحكٌمِ لوله تعالى:}وفً 

 .(ٔ)واإلنجٌل ، لاله مجاهدأحدها : التوراة 

                                                             
 .ٕٓٔ/ٕبحر العلوم:انظر: (ٔ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 . ٘/ٖمعانً المرآن:(ٖ)
 .ٖ٘ٓ/1تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓٔ/ٕبحر العلوم: (ٙ)
 .5ٔوشرح العشر  ٘ٗهذا البٌت من معلمته وهو فى دٌوانه فى الستة (2)
 .2ٖٕ/ٔمجاز المرآن: (1)
 .5ٕٕٔ-5ٕٔٔ/ٙ(:ص15ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
، ولسان العرب )خشب( ، )صفر( ، وتهذٌب اللؽة 1ٖ٘البٌت من الخفٌؾ، وهو لؤلعشى فً دٌوانه ص (ٓٔ)

، وببل نسبة فً مماٌٌس اللؽة ٗٙٗ/ ٕ، وتاج العروس )خشب( ، والخزانة 2ٗٓ، وجمهرة اللؽة ص 2ٓٔ/ ٕٔ
 .٘ٓٔ/ ٕص ، والمخصٖٕٔ/ ٖ، ومجمل اللؽة 5ٕٗ/ ٖ
 .ٕٓٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٔٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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 .(ٕ)ابن الحسٌن بن والدرواٌة فً  الثانً : الزبور ، لاله مطر

 .(ٖ). لاله الحسنالتوراة والزبور الثالث :

ألنه لم ٌجًء لْلتوراة واإلنجٌل لبُل ذكٌر وال تبلوةٌ بعُد، فٌوجه . اسم من أسماء المرآنوالرابع: 
 .(ٗ)لاله الطبري إلٌه الخبر

 .(٘)"المرآن :الكتاب ٌعنً مماتل:"ولال  

 :(ٙ)مجازها: هذه آٌات الكتاب الحكٌم، أي المرآن، لال الشاعر لال أبو عبٌدة:" 

 (2)"ما فهم من الكتاب أم آي المرآن

وهو أولى بالصواب، ألنه لم ٌجر للكتب المتمدمة  ،«المرآن»المراد  لال المرطبً:" 
 .(1)"[ٔ]هود: {الر كتاب أحكمت آٌاته}من نعت المرآن. دلٌله لوله تعالى:« الحكٌم»ذكر، وألن 

 .(5) . لاله لتادةالكتب التً خلت لبل المرآنوالخامس: 

 .(ٓٔ)"وهذا المول ال أعرؾ وجهه وال معناه لال ابن كثٌر:" 

 :وجوه من التفسٌر ،[ٔ]ٌونس :  {الَحِكٌمِ :}وفً لوله
، (ٕٔ)أبو عبٌدة، و(ٔٔ)مماتللاله ، ال كذب فٌه وال اختبلؾمحكم، الأحدها : أنه بمعنى 

 :(ٗٔ)عمرو بن معد ٌكرب، ومنه لول (ٖٔ)والطبري

 ٌُْإِرلُنً وأَْصحابً َهجوع             أَِمْن رٌحانة الدَّاعً السَّمٌع 

فى « فعٌل»والحكٌم: مجازه المحكم المبٌّن الموّضح، والعرب لد نضع  لال أبو عبٌدة:" 
 .(٘ٔ)"«مفعل»معنى 

 .(ٔ)الثانً : أنه كالناطك بالحكمة ، ذكره علً بن عٌسى

                                                                                                                                                                               
 .ٔٔ/٘ٔ(:ص2ٕ٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٕٕٔ/ٙ(:ص5ٓٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٕٔ/ٙ(:ص5ٔٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٔ-ٔٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
لم أجده فٌما توفرت لدي من المصادر، وفى وزن ، و2ٔٔ/ٔالبٌت من شواهد  أبً عبٌدة فً مجاز المرآن: (ٙ)

 .البٌت خلل، وفى معناه ؼموض
 .2ٕٕ/ٔمجاز المرآن: (2)
 .ٖ٘ٓ/1تفسٌر المرطبً: (1)
 .5ٕٕٔ/ٙ(:ص5ٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕ٘ٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٕ٘/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .2ٕٕ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٕٔ)
(ٖٔ) . 
، ٔ٘/ ٔ، "معانً المرآن" للزجاج ٖٕٔ/ ٔ، و"تفسٌر الطبري" ٖٕ٘البٌت فً "الشعر والشعراء" ص (ٗٔ)

. 5٘/ ٔ، "البحر المحٌط" 2ٕٔ، "األصمعٌات" ص ٘ٙٔ/ ٔأ، و"تفسٌر ابن عطٌة"  ٓ٘/ ٔو"تفسٌر الثعلبً" 
حانة: أخت عمرو، وكان الصمة أبو درٌد لد ؼزا بنً زبٌد وسباها، وؼزاهم عمرو مراًرا ولم ٌمدر علٌها، ورٌ

 .ولٌل: رٌحانة امرأة أراد أن ٌتزوجها فهو ٌشبب بها
 .2ٕٕ/ٔمجاز المرآن: (٘ٔ)
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 .(ٕ). حكاه ابو اللٌث السمرلنديٌعنً: الحاكم على الكتب كلها والثالث:

إنه حاكم بالحبلل والحرام، وحاكم بٌن الناس  :بمعنى الحاكم، أي« الحكٌم» والرابع: أن:"
وأنزل معهم الكتاب بالحك لٌحكم بٌن الناس فٌما اختلفوا }بالحك، فعٌل بمعنى فاعل. دلٌله لوله:

 .(ٖ)". لاله المرطبً[ٖٕٔ]البمرة:  {فٌه

 .(ٗ)"ٌعنً: أحكم بحبلله وحرامه"ولال الكلبً: 

حكم هللا فٌه بالعدل واإلحسان وإٌتاء ذي  :أيالمحكوم فٌه، :بمعنى « الحكٌم»والخامس:أن "
المربى، وحكم فٌه بالنهً عن الفحشاء والمنكر، وبالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه، فهو 

 .(٘)حكاه المرطبً عن الحسن وؼٌره". فعٌل بمعنى المفعول
 الفوابد:

 تمرٌر عمٌدة الوحً بشهادة الكتاب الموحى به. -ٔ
بؤنه محكم، وبؤنه متشابه، وبؤن بعضه محكم وبعضه  أن هللا تعالى وصؾ المرآن -ٕ

 متشابه.
 [ .ٕفاألول كموله تعالى: }ِتْلَن آٌَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكٌِم{ ]لممان: 

َل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَاباً ُمتََشابِهاً{ ]الزمر:  ُ نَزَّ  [ .ٖٕوالثانً كموله: }َّللاَّ
ٌَاٌت ُمْحَكَماٌت هُنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر والثالث كموله: }ُهَو الَِّذي أَْنَزَل َعلَ  ٌَْن اْلِكتَاَب ِمْنهُ آ

 [ .2ُمتََشابَِهاٌت{ ]آل عمران: 
فاإلحكام الذي وصؾ به جمٌع المرآن هو: اإلتمان والجودة فً اللفظ والمعنى، فؤلفاظ  -

لها وأنفعها المرآن كله فً أكمل البٌان والفصاحة والببلؼة، ومعانٌه أكمل المعانً وأج
للخلك حٌث تتضمن كمال الصدق فً األخبار، وكمال الرشد والعدل فً األحكام، كما 

ْت َكِلَمُت َربَِّن ِصْدلاً َوَعْدالً{ ]األنعام:   [ .٘ٔٔلال هللا تعالى: }َوتَمَّ
واإلتمان  والتشابه الذي وصؾ به جمٌع المرآن هو: تشابه المرآن فً الكمال -

ض بعضه بعضاً فً األحكام، وال ٌكذب بعضه بعضاً فً األخبار واالبتبلؾ، فبل ٌنال
ِ لََوَجُدوا فٌِِه اْختِبلفاً  ٌِْر َّللاَّ كما لال هللا تعالى: }أَفَبل ٌَتََدبَُّروَن اْلمُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َؼ

 [ .1َٕكثٌِراً{ ]النساء: 
بحٌث ٌكون معناه واإلحكام الذي وصؾ به بعض المرآن هو: الوضوح والظهور  -

 واضحاً بٌناً ال ٌشتبه على أحد، وهذا كثٌر فً األخبار واألحكام.
[ . 1٘ٔمثاله فً األخبار لوله تعالى: }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فٌِِه اْلمُْرآُن{ ]البمرة: 

 فكل أحد ٌعرؾ شهر رمضان، وكل أحد ٌعرؾ المرآن.
ٌِْن إِْحَساناً{ ]اإلسراء: ومثاله فً األحكام لوله تعالى: }َوبِ  [ . فكل أحد ٌعرؾ ٖٕاْلَواِلَد

 والدٌه، وكل أحد ٌعرؾ اإلحسان.
وأما التشابه الذي وصؾ به بعض المرآن فهو: االشتباه أي خفاء المعنى بحٌث ٌشتبه  -

 .(ٙ)على بعض الناس دون ؼٌرهم، فٌعلمه الراسخون فً العلم دون ؼٌرهم
اظ والمعانً، ومشتمل على األحكام العادلة، واألخبار متمن األلفأن المرآن الكرٌم:  -ٖ

الصادلة، والشرابع المستمٌمة، وأنه الحاكم بٌن العباد فٌما ٌختلفون فٌه، كما لال هللا 

                                                                                                                                                                               
 .ٕٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٕانظر: بحر العلوم: (ٕ)
 .ٖ٘ٓ/1تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٕٓٔ/ٕنمله عنه أبو اللٌث السمرلندي فً بحر العلوم: (ٗ)
 .ٖ٘ٓ/1انظر: تفسٌر المرطبً: (٘)
 .25-21لرٌب التدمرٌة:انظر:  (ٙ)
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ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن َوأَْنَزَل َمعَُهُم الْ  ُ النَّبٌٌَِِّن ُمبَّشِ ةً َواِحَدةً فَبََعَث َّللاَّ ِكتَاَب سبحانه: }َكاَن النَّاُس أُمَّ
ٌَْن النَّاِس فٌَِما اْختََلفُوا فٌِه{ اآلٌة، ولال سبحانه: }أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن أُوتُوا  بِاْلَحّكِ ِلٌَْحكَُم بَ

ٌْنَُهْم{ ِ ِلٌَْحكَُم بَ اآلٌة.. فكٌؾ ٌكون  [ٖٕ]آل عمران:نَِصٌباً ِمَن اْلِكتَاِب ٌُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب َّللاَّ
معانً، وحاكما بٌن الناس وهو متنالض مشتمل على بعض الخرافات، محكم األلفاظ وال

وكٌؾ ٌكون محكما وموثولا به إذا كان الرسول الذي جاء به إنسانا بسٌطا ال ٌفرق بٌن 
الحك والخرافة، فعلم بذلن أن من وصؾ المرآن بالتنالض أو باالشتمال على بعض 

بما ذكرها فإنه متنمص لكتاب هللا، ومكذب لخبر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الخرافات، أو وصؾ الرسول 
، ولال هللا -إن كان مسلما لبل أن ٌمول هذه الممالة -هللا، ولادح فً رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص،

( إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ لُْرآنًا َعَربًٌِّا ٔسبحانه، فً أول سورة ٌوسؾ: }الر تِْلَن آٌَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبٌِِن )
ٌَْن َهذَا اْلمُْرآَن َوإِْن ُكْنَت ٕلَّكُْم تَْعِملُوَن )لَعَ  ٌْنَا إِلَ ٌَْن أَْحَسَن اْلمََصِص بَِما أَْوَح ( نَْحُن َنمُصُّ َعلَ

َل ٖ - ٔ({ ]ٌوسؾ : ِٖمْن لَْبِلِه لَِمَن اْلؽَافِِلٌَن ) ُ َنزَّ [، ولال سبحانه، فً سورة الزمر: }َّللاَّ
ًَ تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الَِّذٌَن ٌَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ تَِلٌُن ُجلُوُدهُْم أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَابًا  ُمتََشابًِها َمثَانِ

ُ فََما لَهُ ِمْن َها ِ ٌَْهِدي بِِه َمْن ٌََشاُء َوَمْن ٌُْضِلِل َّللاَّ ِ ذَِلَن هَُدى َّللاَّ ٍد{ َولُلُوبُُهْم إِلَى ِذْكِر َّللاَّ
ٌشبه بعضه بعضا،  -عند أهل العلم  -}ُمتََشابِهاً{ فً هذه اآلٌة  [ ، ومعنىٖٕ]الزمر : 

وٌصّدق بعضه بعضا فكٌؾ ٌكون بهذا المعنى، وكٌؾ ٌكون أحسن الحدٌث وأحسن 
 المصص وهو متنالض، مشتمل على بعض الخرافات، سبحانن هذا بهتان عظٌم.

 

 المرآن
ٌْنَا إِلَى  ِر ال ِذٌَن آَمنُوا أَن  لَُهْم لََدَم }أََكاَن ِللن اِس َعَجبًا أَْن أَْوَح َرُجٍل ِمْنُهْم أَْن أَْنِذِر الن اَس َوبَّشِ

 [ٕ({ ]ٌونس : ِٕصْدٍق ِعْنَد َربِِّهْم لَاَل اْلَكافُِروَن إِن  َهذَا لََساِحٌر ُمبٌٌِن )

 التفسٌر:
ر الذٌن أكان أمًرا عجبًا للناس إنزالنا الوحً بالمرآن على رجل منهم ٌنذرهم عماب  هللا، وٌبّشِ

آمنوا باهلل ورسله أن لهم أجًرا حسنًا بما لدَّموا من صالح األعمال؟ فلما أتاهم رسول هللا صلى 
هللا علٌه وسلم بوحً هللا وتبله علٌهم، لال المنكرون: إنَّ محمًدا ساحر، وما جاء به سحر ظاهر 

 البطبلن.

 سبب النزول:

لما بعث هللا محمًدا رسوال أنكرت العرب ذلن ، أو من أنكر منهم "عن ابن عباس لال : 
أكان للناس عجبًا أن }، فمالوا : هللاُ أعظُم من أن ٌكون رسوله بشًرا مثل دمحم ! فؤنزل هللا تعالى : 

 .(ٔ)"[5ٓٔ]سورة ٌوسؾ :  {َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن إِال ِرَجاال}، ولال : {أوحٌنا إلى رجل منهم 

ٌْنَا إِلَى َرُجٍل ِمْنُهمْ لوله تعالى:  ، [ٕأَْن أَْنِذِر النَّاَس{ ]ٌونس :  }أََكاَن ِللنَّاِس َعَجبًا أَْن أَْوَح
عماب  أنذر الناسبؤن ، أكان أمًرا عجبًا للناس إنزالنا الوحً بالمرآن على رجل منهم أي:"

 .(ٕ)"هللا
 أكان عجبًا للناس إٌحاإنا المرآن على رجل منهم :: ٌمول تعالى ذكره لال الطبري:" 

من لبله إلى مثله من البشر ،  بإنذارهم عماَب هللا على معاصٌه ، كؤنهم لم ٌعلموا أنَّ هللا لد أوحى
بوا من وحٌنا إلٌه  .(ٖ)"فتعجَّ

ال عجب فً ذلن فهً عادة هللا فً األمم السالفة  :أي ،الهمزة لئِلنكار لال الصابونً:" 
 .(ٔ)"أوحى إِلى رسلهم لٌبلؽوهم رسالة هللا

                                                             
 .ٖٔ/٘ٔ(:ص2ٕ٘2ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٖ٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:1ٕٓانظر: التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٔ-ٕٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
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َوإِلَى َعاٍد أََخاهُْم }عجبت لرٌش أن بُعث رجل منهم. لال : ومثل ذلن : "ابن جرٌج:  لال 
[ ، لال هللا: 2ٖ ، ]سورة األعراؾ :{َوإِلَى ثَُموَد أََخاهُْم َصاِلًحا}[ ، ٘ٙ]سورة األعراؾ :  {هُوًدا

 .(ٕ)" [5ٙ]سورة األعراؾ :  {أََوَعِجْبتُْم أَْن َجاَءكُْم ِذْكٌر ِمْن َربِّكُْم َعلَى َرُجٍل ِمْنكُْم }
ِر الَِّذٌَن آَمنُوا أَنَّ لَُهْم لََدَم ِصْدٍق ِعْنَد َربِِّهْم{ ]ٌونس : لوله تعالى:  وأْن بَّشٍر  ، أي:"[ٕ}َوبَّشِ

 .(ٖ)"المإمنٌن بؤنَّ لهم سابمةً ومنزلة رفٌعة عند ربهم بما لدموا من صالح األعمال
عمم اإلنذار إذ للما من أحد لٌس فٌه ما ٌنبؽً أن ٌنذر منه، وخصص "لال البٌضاوي:  

سابمة  {:لدم صدق عند ربهم} ...البشارة بالمإمنٌن إذ لٌس للكفار ما ٌصح أن ٌبشروا به حمٌمة
ألنها تعطى بالٌد،  ،ٌدا« النعمة»ألن السبك بها كما سمٌت  ،«لدما»ومنزلة رفٌعة سمٌت 

 .(ٗ)"لتحممها والتنبٌه على أنهم إنما ٌنالونها بصدق المول والنٌة ،«الصدق»وإضافتها إلى 
ما أتاهم رسول هللا فل ، أي:"[ٕ}لَاَل اْلَكافُِروَن إِنَّ َهذَا لََساِحٌر ُمبٌٌِن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

ملسو هيلع هللا ىلص بوحً هللا وتبله علٌهم، لال المنكرون: إنَّ محمًدا ساحر، وما جاء به سحر ظاهر 
 .(٘)"البطبلن
وفٌه اعتراؾ بؤنهم صادفوا من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أمورا خارلة للعادة معجزة "لال البٌضاوي: 

 .(ٙ)"إٌاهم عن المعارضة
ما هذا » :ولرئ، على أن اإلشارة إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص« لساحر»:لرأ ابن كثٌر والكوفٌون  

 .(2)«إال سحر مبٌن
 الفوابد:

 إثبات نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وتمرٌرها بالوحً إلٌه. -ٔ
 بٌان مهمة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وهً النذارة والبشارة. -ٕ
 والعمل الصالح، بما أعد لهم عند ربهم.بشرى أهل اإلٌمان  -ٖ
 عدم تورع أهل الكفر عن الكذب والتضلٌل. -ٗ

 
 المرآن

ُ ال ِذي َخلََك الس َماَواِت َواِْلَْرَض فًِ ِست ِة أٌَ اٍم ثُم  اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ٌَُدبِّ  ُر اِْلَْمَر َما }إِن  َرب كُُم ّللا 
ُ َربُّكُْم فَاْعبُُدوهُ أَفاََل تََذك ُروَن ) ِمْن َشِفٌعٍ إاِل  ِمْن بَْعدِ   [ٖ({ ]ٌونس : ٖإِْذنِِه ذَِلكُُم ّللا 

 التفسٌر:
على  -أي عبل وارتفع-إن ربكم هللا الذي أوجد السموات واألرض فً ستة أٌام، ثم استوى 

ٌشفع عنده العرش استواء ٌلٌك بجبلله وعظمته، ٌدبر أمور خلمه، ال ٌضادُّه فً لضابه أحد، وال 
شافع ٌوم المٌامة إال من بعد أن ٌؤذن له بالشفاعة، فاعبدوا هللا ربكم المتصؾ بهذه الصفات، 

 وأخلصوا له العبادة. أفبل تتعظون وتعتبرون بهذه اآلٌات والحجج؟

ٌَّامٍ لوله تعالى:  ُ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِفً ِستَِّة أَ  ، أي:"[ٖ{ ]ٌونس : }إِنَّ َربَّكُُم َّللاَّ
 .(1)"إن ربكم هللا الذي أوجد السموات واألرض فً ستة أٌام

ٌخبر تعالى أنه رب العالم جمٌعه ، وأنه َخلَك السموات واألرض فً  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)"لٌل : كهذه األٌام ، ولٌل : كل ٌوم كؤلؾ سنة مما تعدون -ستة أٌام 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٔ/٘ٔ(:ص2ٕ٘1ٔجه الطبري)أخر (ٕ)
 .ٖٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٗٓٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٗٓٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٙ)
 .ٗٓٔ/ٖانظر: تفسٌر البٌضاوي: (2)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
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، لال: ٌوم ممداره ألؾ {َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّامٍ  "}عن ابن عباس:  
 .(ٕ)"سنة

ابتدع السماوات واألرض، ولم ٌكونا بمدرته لم ٌستعن على "دمحم بن إسحاق، لال: عن  
ذلن بؤحد من خلمه، ولم ٌشركه فً شًء من أمره، فسلطانه لاهر لوله النافذ الذي ٌمول به لما 

 .(ٖ)"أن ٌمول له: كن فٌكون، ففرغ من خلك السماوات واألرض فً ستة أٌامأراه 
لال عزٌر ٌا رب أمرت الماء فجمد فً وسط الهواء فجعلت  ":، لالوهب بن منبهعن  

الماء ٌنفتك من التراب وأمرت التراب أن ٌمٌز من الماء  منه سبعا وسمٌته السماوات ثم أمرت
 .(ٗ)"ضٌن وجمٌع البحارفكان كذلن، فسمٌت جمٌع ذلن األر

 -أي عبل وارتفع-ثم استوى  ، أي:"[ٖ}ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(٘)"على العرش استواء ٌلٌك بجبلله وعظمته

وروي عن الحسن والربٌع بن  .(ٙ)"، ٌمول: ارتفع{ثم استوى"}عن أبً العالٌة فً لوله:  
  .(2)أنس مثله

 .(1)"ٌوم السابع :لال {،ثم استوى على العرش "}فً لول هللا:عن لتادة،  

سمعت عكرمة ٌمول إن هللا بدء خلك السماوات واألرض وما "الحكم بن أبان لال: عن  
بٌنهما ٌوم األحد، ثم استوى على العرش ٌوم الجمعة فً ثبلث ساعات، فخلك فً ناحٌة منها 

المسؤلة، وخلك فً ناحٌة النتن الذي ٌسمط على الشموس كً ٌرؼب الناس إلى ربهم فً الدعاء و
 .(5)"ابن آدم إذا مات لكً ٌمبر

 .(ٓٔ)"وإنما سمً العرش عرشا الرتفاعه:"عن ابن عباس 

 .(ٔٔ)"العرش ٌالوتة حمراء :سمعت سعدا الطابً ٌمول:"إسماعٌل بن أبً خالد لال عن  

 .(ٕٔ)"إن هللا خلك العرش من نور:"عن وهب بن منبه لال  

وأما لوله تعالى:} ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش { فللناس فً هذا الممام  اإلمام ابن كثٌر:"لال  
مماالت كثٌرة جدا ، لٌس هذا موضع بسطها ، وإنما ٌُسلن فً هذا الممام مذهب السلؾ الصالح : 

 واللٌث بن سعد ، والشافعً ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن مالن ، واألوزاعً ، والثوري،
راهوٌه وؼٌرهم ، من أبمة المسلمٌن لدٌما وحدٌثا ، وهو إمرارها كما جاءت من ؼٌر تكٌٌؾ 
وال تشبٌه وال تعطٌل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهٌن منفً عن هللا ، فإن هللا ال ٌشبهه 

ٌء َوهَُو السَِّمٌُع اْلَبِصٌُر { ] الشورى : ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش [ بل األمر كما لال  ٔٔ شًء من خلمه ، و} لَ

                                                                                                                                                                               
 .ٕٙٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٕ٘ٔ/ٙ(:صٕٓٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٗٔ/ٙ(:ص1ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٕ٘ٔ-5ٕٗٔ/ٙ(:ص5ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕ٘ٔ/ٙ(:صٕٔٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.5ٕ٘ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:  (2)
 .5ٕ٘ٔ/ٙ(:صٕٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 . لطعة من الخبر السابك.5ٕ٘ٔ/ٙ(:صٕٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕ٘ٔ/ٙ(:صٖٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕ٘ٔ/ٙ(:صٕٗٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕ٘ٔ/ٙ(:صٕ٘ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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ٌْم بن حماد الخزاعً -األبمة  منهم نُعَ
من شبه هللا بخلمه فمد كفر ، ومن : » -شٌخ البخاري  (ٔ)

. ولٌس فٌما وصؾ هللا به نفسه وال رسوله تشبٌه ، فمن (ٕ)«جحد ما وصؾ هللا به نفسه فمد كفر
، على الوجه الذي ٌلٌك  فمن أثبت هلل تعالى ما وردت به اآلٌات الصرٌحة واألخبار الصحٌحة
 .(ٖ)"بجبلل هللا تعالى ، ونفى عن هللا تعالى النمابص ، فمد سلن سبٌل الهدى

كل شٌا وصؾ هللا به نفسه فً المرآن فمراءته تفسٌره، ال كٌؾ "ولال سفٌان بن عٌٌنة:  
 .(ٗ)"وال مثل

همٌة فً سؤلت أحمد بن حنبل عن األحادٌث التً تردها الج"ولال أبو بكر المروذي:  
الصفات والرإٌة، واإلسراء، ولصة العرش، فصححه أبو عبد هللا ولال: تلمتها العلماء بالمبول، 

 .(٘)"تمر األخبار كما جاءت

اتفك الفمهاء كلهم من الشرق إلى :"ولال دمحم بن الحسن الشٌبانً ـ صاحب أبً حنٌفة ـ  
ملسو هيلع هللا ىلص فً صفة الرب   الثمات عن رسول هللاالؽرب على اإلٌمان بالمرآن واألحادٌث التً جاءت بها 

عز وجل، من ؼٌر تفسٌر وال تشبٌه، فمن فسر الٌوم شٌباً من ذلن فمد خرج مما كان علٌه النبً 
وأصحابه، فإنهم لم ٌفسروا، ولكن أفتوا بما فً الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن لال بمول  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)"جماعة ألنه وصفه بصفة ال شٌافمد فارق ال (ٙ)جهم

ً ٌنكرون هذه  ،لدم علٌنا شرٌن بن عبد هللا"ولال عباد بن العوام:   فملنا: إن لوما
األحادٌث: " إن هللا ٌنزل إلى سماء الدنٌا " والرإٌة وما أشبه هذه األحادٌث فمال: إنما جاء بهذه 

 .(1)"نما عرفنا هللا بهذه األحادٌثاألحادٌث من جاء بالسنن فً الصبلة، والزكاة، والحج، وإ

                                                             
المحدثٌن، توفً  هو أبو عبد هللا، نعٌم بن حماد بن معاوٌة بن الحارث الخزاعً المروزي، كان من أشهر(ٔ)

 ، ولٌل ؼٌر ذلن.1ٕٕمحبوساً فً سامرا سنة 
 .1٘ٗ/ٓٔ، وتهذٌب التهذٌب 5ٔ٘/2انظر: الطبمات الكبرى 

: إسناده صحٌح، وابن 1ٙٔ، لال األلبانً فً مختصره لكتاب الذهبً صٕٙٔأورده الذهبً فً العلو ص(ٕ)
 .ٕٕٔاإلسبلمٌة ص، وابن المٌم فً اجتماع الجٌوش 5ٙٔ/٘تٌمٌة فً الفتاوى 

 .2ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
، والصابونً فً عمٌدة السلؾ وأصحاب الحدٌث ضمن مجموعة ٔٗأخرجه الدارلطنً فً كتاب الصفات ص(ٗ)

، والبللكابً فً شرح أصول اعتماد أهل 5ٔ، وابن لدامة فً ذم التؤوٌل صٕٓٔ/ٔمجموعة الرسابل المنٌرٌة 
 .ٖٔٗ/ٖ(( 2ٖٙالسنة رلم ))

 .ٙ٘/ٔ، ورواه بتمامه ابن أبً ٌعلى فً طبمات الحنابلة ٕٔراً ابن لدامة فً ذم التؤوٌل صرواه مختص(٘)
جهم بن صفوان من أهل خراسان ٌنسب إلى سمرلند وزمنه ومحتده الكوفة، وكنى أبا محرز، وكان مولى (ٙ)

خاصمات فً لبنً راسب من األزد، أخذ الكبلم عن الجعد بن درهم وكان فصٌحاً، وكان صاحب مجادالت وم
 مسابل الكبلم التً ٌدعو إلٌها، وكان أكثر كبلمه فً اإللهٌات.

 .ٓٔانظر تارٌخ الجهمٌة والمعتزلة لجمال الدٌن الماسمً ص
لال الممرٌزي: حدث مذهب الجهم بعد عصر الصحابة رضً هللا عنهم بببلد المشرق، فعظمت الفتنة به، فإنه 

ً آثرت فً الملة اإلسبلمٌة آثاراً لبٌحة تولد عنها نفى أن ٌكون هلل تعالى صفة، وأورد على أ هل اإلسبلم شكوكا
ببلء كبٌر، وكان لبٌل المابة من سنً الهجرة، فكثر أتباعة على ألواله التً تإول إلى التعطٌل، فؤكبر أهل 

جلس  اإلسبلم بدعته، وتمالإا على إنكارها وتضلٌل أهلها، وحذروا من الجهمٌة وعادوهم فً هللا، وذموا من
 إلٌهم، وكتبوا فً الرد علٌهم ما هو معروؾ عند أهله.

 .2ٕ٘/ٕالخطط 
(( 2ٗٓ، والبللكابً فً شرح أصول اعتماد أهل السنة رلم ))ٗٔ-ٖٔرواه ابن لدامة فً ذم التؤوٌل ص(2)

 .ٖٔٔ، والذهبً فً العلو صٕٖٗ/ٖ
بلفظ ممارب الدارلطنً فً الصفات لم أجده بهذا اللفظ، ورواه ، وٕٕٓااللتصاد فً االعتماد للممدسً: (1)

 .1٘ٔ/1، والذهبً فً سٌر أعبلم النببلء ٖٗص
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ٌدبر أمور خلمه، ال ٌضادُّه فً لضابه  ، أي:"[ٖ}ٌَُدبُِّر اأْلَْمَر{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"أحد

ٍة فًِ السََّماَواِت َوال  أي : ٌدبر أمر الخبلبك لال ابن كثٌر:"  ، }ال ٌَْعُزُب َعْنهُ ِمثْمَاُل ذَرَّ
[ ، وال ٌشؽله شؤن عن شؤن ، وال تؽلّظه المسابل ، وال ٌتبرم بإلحاح  ٖفًِ األْرِض { ] سبؤ : 

الملحٌن وال ٌلهٌه تدبٌر الكبٌر عن الصؽٌر ، فً الجبال والبحار والعمران والمفار ، } َوَما ِمْن 
َها َوُمْستَْوَدَعَها كُلٌّ فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن { ] هود : َدابٍَّة فِ  ِ ِرْزلَُها َوٌَْعلَُم ُمْستَمَرَّ  ًٙ األْرِض إِال َعلَى َّللاَّ

[. } َوَما تَْسمُُط ِمْن َوَرلٍَة إِال ٌَْعلَُمَها َوال َحبٍَّة فًِ ظُلَُماِت األْرِض َوال َرْطٍب َوال ٌَابٍِس إِال ِفً 
 .(ٕ)"[ 5٘{ ] األنعام :  ِكتَاٍب ُمبٌِنٍ 

 .(ٖ)"لال: ٌمبضه وحده {،ٌدبر األمر"}عن مجاهد لوله:  

وال ٌشفع عنده شافع ٌوم  ، أي:"[ٖ}َما ِمْن َشِفٌعٍ إِالَّ ِمْن بَْعِد إِْذنِِه{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"المٌامة إال من بعد أن ٌؤذن له بالشفاعة

 .(٘)"عنده إال بإذنهمن ٌتكلم " :لال ،عن سعٌد بن جبٌر 
ُ َربُّكُْم فَاْعبُُدوهُ{ ]ٌونس : لوله تعالى:  فاعبدوا هللا ربكم المتصؾ بهذه  ، أي:"[ٖ}ذَِلكُُم َّللاَّ

 .(ٙ)"الصفات، وأخلصوا له العبادة
 .(2)"وحدوا :أي ،«اعبدوا»"عن ابن عباس لال:  

أفبل تتعظون وتعتبرون بهذه اآلٌات  ، أي:"[ٖ}أَفَبَل تَذَكَُّروَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(1)"والحجج؟
 .(5)"لال: أهل الذكر هم أهل المرآن {،تذكرون"}عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم، فً لوله:  

 .(5)"المرآن
ُ  "عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة  أنه لال حٌن نزلت هذه اآلٌة : } إِنَّ َربَّكُُم َّللاَّ

ٌَّاٍم { لمٌهم ركب عظٌم ال ٌرون إال أنهم من العرب ،  الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواألْرَض فًِ ِستَِّة أَ
 .(ٓٔ)"فمالوا لهم : من أنتم ؟ لالوا. من الجن ، خرجنا من المدٌنة ، أخرجتنا هذه اآلٌة

 الفوابد:

 ر ألوهٌة هللا تعالى وأنه اإلله الحك.تمرٌ -ٔ
لمد جاء ذكر عرش الرحمن فً المرآن الكرٌم فً واحد وعشرٌن ، إثبات العرش -ٕ

 موضعاً:
لال تعالى: }إِنَّ َربَّكُُم هللاُ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواألَْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعَلى  -ٔ

َراٍت بِؤَْمِرِه أاَلَ لَهُ اْلَخْلُك اْلعَْرِش ٌُْؽِشً  ٌَْل النََّهاَر ٌَْطلُبُهُ َحثٌِثًا َوالشَّْمَس َواْلمََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ اللَّ
 [َٗ٘واألَْمُر تََباَرَن هللاُ َربُّ اْلَعالَِمٌَن{ ]األعراؾ 

                                                             
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٙٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٕٙٔ/ٙ(:صٕٙٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٙٔ/ٙ(:ص2ٕٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٕٙٔ/ٙ(:ص1ٕٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٕٙٔ/ٙ(:ص5ٕٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٕٗٔ/ٙ(:ص2ٕٓٓٔ، و)5ٙٗٔ/٘(:ص1٘2ٕأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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ًَ هللاُ ال إِلَهَ إِالَّ  -ٕ ٌِْه تََوكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلعَْرِش  ولال تعالى: }فَإِن تََولَّْواْ فَمُْل َحْسبِ هَُو َعلَ
 [ .5ٕٔاْلعَِظٌِم{ ]التوبة 

ولال تعالى: }إِنَّ َربَّكُُم هللاُ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواألَْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى  -ٖ
ِد إِْذنِِه ذَِلكُُم هللاُ َربُّكُْم فَاْعبُُدوهُ أَفَبلَ تَذَكَُّروَن{ ]ٌونس اْلعَْرِش ٌَُدبُِّر األَْمَر َما ِمن َشِفٌعٍ إِالَّ ِمن بَعْ 

ٖ.] 

ٌَّاٍم َوَكاَن َعْرشُهُ َعلَى اْلَماء  -ٗ ولال تعالى: }َوهَُو الَِّذي َخلَك السََّماَواِت َواألَْرَض فًِ ِستَِّة أَ
 [ .2ِلٌَْبلَُوكُْم أٌَُّكُْم أَْحَسُن َعَمبلً{ ]هود 

َر ولا -٘ ٌِْر َعَمٍد تََرْوَنَها ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش َوَسخَّ َماَواِت بِؽَ ل تعالى: }هللاُ الَِّذي َرفََع السَّ
ى{ ]الرعد  َسمًّ  [ .ٕالشَّْمَس َواْلمََمَر كُلٌّ ٌَْجِري ألََجٍل مُّ

ٌَمُولُوَن إِذًا الَّبْ  -ٙ تَؽَْواْ إِلَى ِذي اْلَعْرِش َسِبٌبًل{ ولال تعالى: }لُل لَّْو َكاَن َمعَهُ آِلَهةٌ َكَما 
 [ .ٕٗ]اإلسراء 

ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى{ ]طه  -2  [ .٘ولال تعالى: }الرَّ

ِ َرّبِ اْلعَْرِش{ ]األنبٌاء  -1 ُ لَفََسَدتَا فَسُْبَحاَن َّللاَّ [ ٕٕولال تعالى: }لَْو َكاَن فٌِِهَما آِلَهةٌ إِالَّ َّللاَّ
. 

بُّ السََّماَواِت السَّْبعِ َوَربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظٌِم{ ]المإمنون  ولال تعالى: -5  [ .1ٙ}لُْل َمن رَّ

ُ اْلَمِلُن اْلَحكُّ الَ إِلَهَ إِال هَُو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِرٌِم{ ]المإمنون  -ٓٔ ولال تعالى: }فَتَعَاَلى َّللاَّ
ٔٔٙ. ] 

نَُهَما فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعَلى ولال تعالى: }الَِّذي َخلََك السََّماَواِت وَ  -ٔٔ ٌْ األَْرَض َوَما بَ
ْحَمُن فَاْسؤَْل بِِه َخبًٌِرا{ ]الفرلان   [ .5٘اْلعَْرِش الرَّ

 [ٕٙولال تعالى: }هللاُ ال إِلَهَ إِال هَُو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظٌِم{ ]النمل  -ٕٔ

ُ الَِّذي َخلََك  -ٖٔ ٌَّاٍم ثُمَّ اْستََوى ولال تعالى: }َّللاَّ ٌْنَُهَما فًِ ِستَِّة أَ السََّماَواِت َواألَْرَض َوَما بَ
ٍ َوال َشِفٌعٍ أَفَبل تَتَذَكَُّروَن{ ]السجدة  ًّ ن ُدونِِه ِمن َوِل  [ .َٗعلَى اْلعَْرِش َما لَكُم ّمِ

ًَ ولال تعالى: }َوتََرى اْلَمبلَبَِكةَ َحافٌَِّن ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش ٌَُسبِّ  -ٗٔ ُحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم َولُِض
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الزمر  ٌْنَُهم بِاْلَحّكِ َولٌَِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ  [ .2٘بَ

ولال تعالى: }الَِّذٌَن ٌَْحِملُوَن اْلعَْرَش َوَمْن َحْولَهُ ٌَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم َوٌُْإِمنُوَن بِِه  -٘ٔ
ْحَمًة َوِعْلًما فَاْؼِفْر ِللَِّذٌَن تَابُوا َواتَّبَعُوا َسبٌَِلَن َوٌَْستَْؽِفُروَن ِللَّ  ٍء رَّ ًْ ِذٌَن آَمنُوا َربََّنا َوِسْعَت كُلَّ َش

 [ .2َولِِهْم َعذَاَب اْلَجِحٌِم{ ]ؼافر 

وَح ِمْن أَْمِرِه َعَلى َمن ٌََشاء  -ٙٔ ِمْن ولال تعالى }َرفٌُِع الدََّرَجاِت ذُو اْلَعْرِش ٌُْلِمً الرُّ
 [ .ِٙٔعبَاِدِه ِلٌُنِذَر ٌَْوَم التَّبلِق{ ]ؼافر 

ا ٌَِصفُوَن{ ]الزخرؾ  -2ٔ ولال تعالى: }سُْبَحاَن َرّبِ السََّماَواِت َواألَْرِض َرّبِ اْلعَْرِش َعمَّ
1ٕ. ] 
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ى َعلَى اْلعَْرِش ولال تعالى: }هَُو الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواألَْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستَوَ  -1ٔ
َن ٌَْعلَُم َما ٌَِلُج فًِ األَْرِض َوَما ٌَْخُرُج ِمْنَها َوَما ٌَنِزُل ِمَن السََّماء َوَما ٌَْعُرُج فٌَِها َوهَُو َمعَكُْم أَ  ٌْ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{ ]الحدٌد   [ .َٗما كُنتُْم َوَّللاَّ

ا َوٌَْحِمُل َعْرَش َربَِّن فَْولَُهْم ٌَْوَمبٍِذ ثََمانٌَِةٌ{ ]الحالة ولال تعالى }َواْلَملَُن َعلَى أَْرَجابِهَ  -5ٔ
ٔ2. ] 

 [ .ٕٓولال تعالى }ذو لُوة ٍِعْنَد ِذي العرِش َمِكٌن{ ]التكوٌر  -ٕٓ

 [ .٘ٔولال تعالى }ذُو العرِش المِجٌد{ ]البروج  -ٕٔ

دٌث واآلثار الواردة فً كتابه "العرش" جملة طٌبة من األحا -رحمه هللا-أورد الذهبً ولد 
 .(ٔ)فً العرش وصفته

من صفات هللا عزوجل التً وصؾ بها نفسه "ونطك بها كتابه، وأخبر بها نبٌه: أنه  -ٖ
 . (ٕ)مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه"

ُ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض  - أ فمال عزَّ من لابل فً سورة األعراؾ: }إِنَّ َربَّكُُم َّللاَّ
 [ .ِٗ٘ستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش{ ]األعراؾ: فًِ 

ُ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ  - ب ولال فً سورة ٌونس: }إِنَّ َربَّكُُم َّللاَّ
 [ .ٖاْستََوى َعلَى اْلَعْرِش{ ]ٌونس: 

ُ الَِّذي َرفَ  - ت ٌِْر َعَمٍد تََرْونََها ثُمَّ اْستََوى َعلَى ولال فً سورة الرعد: }َّللاَّ َع السََّماَواِت بِؽَ
 [ .ٕاْلعَْرِش{ ]الرعد: 

ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى{ ]طه:  - ث  [ .٘ولال فً سورة طه: }الرَّ
ْحَمُن{ ]الفرلان:  - ج  [ .5٘ولال فً سورة الفرلان: }ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش الرَّ
ٌَّاٍم ولال فً سورة السج - ح ٌْنَُهَما فًِ ِستَِّة أَ ُ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما َب دة: }َّللاَّ

 [ .ٗثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش{ ]السجدة: 
ٌَّاٍم ثُمَّ اْستََوى  - خ َماَواِت َواأْلَْرَض فًِ ِستَِّة أَ ولال فً سورة الحدٌد: }هَُو الَِّذي َخلََك السَّ

 [.ٗاْلعَْرِش{ ]الحدٌد: َعلَى 
فطرٌمة السلؾ هً إثبات أسماء هللا وصفاته مع نفً مماثلة المخلولٌن، إثبات 
ٌء َوهَُو السَِّمٌُع البَِصٌُر{  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش ببل تشبٌه وتنزٌه ببل تعطٌل كما لال تعالى: }لَ

ٌء{ رد للتشبٔٔ]الشورى  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش ٌه والتمثٌل، وفً لوله [ ، ففً لوله تعالى }لَ
ِمٌُع البَِصٌُر{ رد لئللحاد والتعطٌل  .(ٖ)}َوهَُو السَّ

ولمد كانت هذه طرٌمة السلؾ فً جمٌع الصفات دون تفرٌك بٌن صفة وصفة، 

وفً ذلن ٌمول اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى: "ال ٌوصؾ هللا إال بما وصؾ به نفسه 
 وبناءاً على هذه الماعدة كان (ٗ)نتجاوز المرآن والسنة"أو وصفه به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ال 

مذهب السلؾ فً صفة االستواء أنهم ٌثبتون استواء هللا على عرشه استواءاً ٌلٌك 
فاالستواء ، بجبلله وعظمته، وٌناسب كبرٌابه، وهو بابن من خلمه وخلمه بابنون منه

 إثباتها.صفة ثابتة فً المرآن والسنة ولد أجمع سلؾ األمة على 

 المرآن

                                                             
 وما بعدها.. 2ٖٓانظر: العرش للذهبً:  (ٔ)
 .ٓٗعمٌدة الحافظ تمً الدٌن عبد الؽنً بن عبد الواحد الممدسً:(ٕ)
 .( ، المطبعة السلفٌة2ٔ-ٙٔ( ، المطبعة السلفٌة، الفتوى الحموٌة الكبرى )2-ٗانظر الرسالة التدمرٌة )ص(ٖ)
 .ٕٙ/٘مجموع الفتاوى )(ٗ)
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ُ اْلَخلَْك ثُم  ٌُِعٌُدهُ ِلٌَْجِزَي ال ِذٌَن آَمنُوا ِ َحمًّا إِن هُ ٌَْبَدأ ٌِْه َمْرِجعُكُْم َجِمٌعًا َوْعَد ّللا  َوَعِملُوا  }إِلَ
اِلَحاِت بِاْلِمْسِط َوال ِذٌَن َكفَُروا لَُهْم َشَراٌب ِمْن َحِمٌٍم َوَعذَاٌب أَِلٌٌم بَِما َكانُ  ({ ٗوا ٌَْكفُُروَن )الص 

 [ٗ]ٌونس : 
 التفسٌر:

إلى ربكم معادكم ٌوم المٌامة جمٌعًا، وهذا وعد هللا الحك، هو الذي ٌبدأ إٌجاد الخلك ثم ٌعٌده بعد 
ًٌا كهٌبته األولى، لٌجزي َمن َصدَّق هللا ورسوله، وعمل األعمال الحسنة  الموت، فٌوجده ح

نٌة هللا ورسالة رسوله لهم شراب من ماء شدٌد أحسن الجزاء بالعدل. والذٌن جحدوا وحدا
ع األمعاء، ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم وضبللهم.  الحرارة ٌشوي الوجوه وٌمّطِ

ِه َمْرِجعُكُْم َجِمٌعًا{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ٌْ إِلى ربكم مرجعكم أٌها الناس ٌوم  ، أي:"[ٗ}إِلَ
 ً  .(ٔ)"المٌامة جمٌعا

 .(ٕ)"لال: البر والفاجر {،مرجعكم جمٌعاإلٌه "}عن الضحان، لوله:  

ِ َحمًّا{ ]ٌونس : لوله تعالى:    .(ٖ)"وهذا وعد هللا الحك ، أي:"[ٗ}َوْعَد َّللاَّ
 وعداً من هللا ال ٌتبّدل، وفٌه ردٌّ على منكري البعث حٌث لالوا لال الصابونً:أي:" 

ٌَا َوَما  ًَ إِالَّ َحٌَاتُنَا الدنٌا نَُموُت َونَْح  .(ٗ)"[ٌُْٕٗهِلكُنَآ إِالَّ الدهر{ ]الجاثٌة: }َما ِه
ُ اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدهُ{ ]ٌونس : لوله تعالى:  هو الذي ٌبدأ إٌجاد الخلك ثم  ، أي:"[ٗ}إِنَّهُ ٌَْبَدأ

 .(٘)"ٌعٌده بعد الموت، فٌوجده حًٌا كهٌبته األولى
 .(ٙ)"ٌه: ٌحٌٌه ثم ٌمٌته ثم ٌحٌ{ٌبدإا الخلك ثم ٌعٌده"}عن مجاهد لوله: 

فإنه لما كان  {،إلٌه مرجعكم جمٌعا}واآلٌة كالتعلٌل لموله تعالى:  لال البٌضاوي:" 
الممصود من اإلبداء واإلعادة مجازاة هللا المكلفٌن على أعمالهم كان مرجع الجمٌع إلٌه ال محالة، 

وٌجوز أن ٌكون منصوبا أو مرفوعا  ،«ألنه» :أي ،بالفتح« إنه ٌبدإا»:وٌإٌده لراءة من لرأ 
 .(2){"حما}أو بما نصب  {وعد هللا}بما نصب 

اِلَحاِت بِاْلِمْسِط{ ]ٌونس : لوله تعالى:  لٌجزي  ، أي:"[ٗ}ِلٌَْجِزَي الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 .(1)"َمن َصدَّق هللا ورسوله، وعمل األعمال الحسنة أحسن الجزاء بالعدل

لال: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه  {،آمنوا وعملوا الصالحات: "}أسلم الذٌنعن زٌد بن  
 .(5)"رضً هللا عنهم

. وروي عن السدي ومجاهد ولتادة (ٓٔ)"لال: بالعدل {،بالمسط}لوله: "عن ابن عباس، 
 .(ٔٔ)بمثل ذلن
وال إله إال  األعمال الصالحات: سبحان هللا، والحمد هلل،"لال:   -أٌضا– عن ابن عباسو 

 .(ٕٔ)"هللا، وهللا أكبر

                                                             
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٕٙٔ/ٙ(:صٕٕٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1ٕٓ:التفسٌر المٌسر (٘)
 .5ٕٙٔ/ٙ(:صٕٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٗ٘/ٔتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٕٙٔ/ٙ(:صٕٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕ2ٔ/ٙ(:صٕٕٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.5ٕ2ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٔٔ)
 .5ٕ2ٔ/ٙ(:صٖٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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 .(ٔ)"والذٌن جحدوا باهلل وكذبوا رسله ، أي:"[ٗ}َوالَِّذٌَن َكَفُروا{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
لهم فً جهنم شراٌب من حٌمم،  ، أي:"[ٗ}لَُهْم َشَراٌب ِمْن َحِمٌٍم{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"بالػ النهاٌة فً الحرارة
 .(ٖ)"لاال: ما ٌسٌل من صدٌدهم {،حمٌم"}عن إبراهٌم وأبً رزٌن،  

ولهم عذاب موجع بسبب  ، أي:"[ٗ}َوَعذَاٌب أَِلٌٌم بَِما َكانُوا ٌَْكفُُروَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"كفرهم وإِشراكهم

 .(٘)"لال: نكال موجع {،عذاب ألٌم"}عن ابن عباس فً لوله:  

لال: ألٌم: كل شًء  {،عذاب ألٌم"}فً لوله عز وجل:  -اٌضا–عن ابن عباس و 
 .(ٙ)"موجع

 الفوابد:

 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء فً الدار اآلخرة. -ٔ
هللا جل فً عبله من حكمته البالؽة: أن خلك الخلك لٌعبدوه، ثم الثواب والعماب على أن  -ٕ

 .ذلن
الخبٌث والطٌب، عدل هللا وحكمته، وإعطاءه لكل ذي حك حمه، وتفرٌمه بٌن بٌان  -ٖ

والمحسن والمسًء، وحتى ال ٌكون من كفر باهلل وعصاه كمن عبده وأطاعه، لهذا فإنَّ 
هللا تعالى جعل الٌوم بعد هذه الحٌاة؛ لٌنال فٌه كل إنسان جزاء عمله من الثواب 

ٌِْه َمْرِجعُكُْم َجِمٌعًا َوْعَد هللاِ َحمًّ  والعماب. ا إِنَّهُ ٌَْبَدأُ جاء ذلن واضحاً فً لوله تعالى: }إِلَ
اِلَحاِت ِباْلِمْسِط َوالَِّذٌَن َكفَُرواْ لَُهْم شَ  َراٌب اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدهُ ِلٌَْجِزَي الَِّذٌَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ

ْن َحِمٌٍم َوَعذَاٌب أَِلٌٌم بَِما َكانُواْ ٌَْكفُُروَن{ َة ولوله سبحانه وتعالى: }إِنَّ السَّاعَ [، ٗ]ٌونس:ّمِ
ولوله تعالى: }أَْم نَْجعَُل الَِّذٌَن [، ٘ٔ]طه:ءاَتٌَِةٌ أََكاُد أُْخِفٌَها ِلتُْجَزى كُلُّ نَْفٍس بَِما تَْسعَى{ 

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِدٌَن فًِ اِر{ آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  [.1ٕ]ص:األَْرِض أَْم نَْجعَُل اْلُمتَِّمٌَن َكاْلفُجَّ
ممن ارتكبوا جرابم فً هذه الحٌاة ٌفارلونها وهم  ووالع الحال أننا نرى كثٌراً 

متلبسون بجرابمهم، ولم ٌمتص منهم، كما نرى أناساً آخرٌن ٌؽادرونها وهم مظلومون، 
ولم ترد إلٌهم مظالمهم، ولم ٌمتص من ظالمٌهم، كما نرى أشراراً فً الدنٌا منعمٌن، 

الموي المادر السمٌع البصٌر، الذي  وأخٌاراً معذبٌن، مع العلم أنَّ ذلن كله والع بعلم هللا
ال تخفى علٌه خافٌة، والذي لد حّرم الظلم على نفسه، وجعله بٌن عباده محرماً، ولكنه 

 تعالى ٌمهل وال ٌهمل.
ً دون  ً أو مظلوما لذا والحالة هذه، فإنه إذا ذهب كلُّ إنسان بما فعل، ظالما

ٌم، وعدله تبارن وتعالى، فبل بدَّ محاسبة، أو مجازاة، كان ذلن خدشاً فً حك اإلله العظ
إذاَ من ٌوم ٌمؾ فٌه الظالم والمظلوم، والمابم بالتكالٌؾ اإللهٌة، والتارن لها بٌن ٌدي 
الخالك جل وعبل، لٌمتص من الظالم للمظلوم، ولٌنال كلُّ من المحسن والمسًء جزاءه 

ٌْبًا َوإِن المستحك، كما لال تعالى: }َوَنَضُع اْلَمَواِزٌَن اْلِمْسَط ِلٌَ  ْوِم اْلِمٌَاَمِة فَبلَ تُْظلَُم نَْفٌس َش
نَا بَِها َوَكفَى ِبنَا َحاِسبٌَِن{ ٌْ َ ْن َخْرَدٍل أَت  .(2)[2ٗ]األنبٌاء:َكاَن ِمثْمَاَل َحبٍَّة ّمِ

                                                             
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٕ2ٔ/ٙ(:صٕٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٕ2ٔ/ٙ(:صٕٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٕ2ٔ/ٙ(:ص2ٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .25٘-21٘/ٕمنهج المرآن الكرٌم فً دعوة المشركٌن إلى اإلسبلم، الرحٌلً: انظر:  (2)
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ً إلى هللا تعالىأن  -ٔ أنَّ مرجعنا  -تبارن وتعالى  -أخبرنا ربُّنا ، إذ مرجع الناس جمٌعا
حك ال ٌتخلَّؾ بحاٍل من األحوال، كما لال سبحانه: }َلمَْد أَْحَصاهُْم  جمٌعاً إلٌه، وهذا وعد

ٌَاَمِة فَْرًدا{ ]مرٌم: 5َٗوَعدَّهُْم َعدًّا ) ٌَْوَم اْلِم ولوله: }ِإنَّهُ ٌَْبَدأُ ، [5٘ - 5ٗ( َوكُلُُّهْم آَتٌِِه 
، خلمهم فً الحٌاة اآلخرة اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدهُ{ أي: ٌبدأ خلك العباد فً الحٌاة الدنٌا، ثم ٌعٌد

اِلَحاِت بِاْلِمْسِط{ أي: ٌثٌب المإمنٌن الذٌن عملوا  }ِلٌَْجِزَي الَِّذٌَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
األعمال الصالحة بالعدل والجزاء األوفى، }َوالَِّذٌَن َكفَُروا لَُهْم َشَراٌب ِمْن َحِمٌٍم َوَعذَاٌب 

أي: وٌجزي الذٌن كفروا باهلل ورسوله، بإسمابهم شراباً تناهى ، أَِلٌٌم بَِما َكانُوا ٌَْكفُُرون{
ه، وٌذٌمهم العذاب األلٌم فً النار بسبب كفرهم وضبللهم  .(ٔ)حرُّ

ٕ-  
 

 المرآن
نٌَِن َواْلِحَساَب مَ  َرُه َمَناِزَل ِلتَْعلَُموا َعَدَد الّسِ ا }هَُو ال ِذي َجعََل الش ْمَس ِضٌَاًء َواْلمََمَر نُوًرا َولَد 

ُل اآْلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن ) ُ ذَِلَن إِال  بِاْلَحّكِ ٌُفَّصِ  [٘({ ]ٌونس : َ٘خلََك ّللا 
 التفسٌر:

هللا هو الذي جعل الشمس ضٌاء، وجعل الممر نوًرا، ولدَّر الممر منازل، فبالشمس تعرؾ األٌام، 
إال لحكمة عظٌمة، وداللة  وبالممر تعرؾ الشهور واألعوام، ما خلك هللا تعالى الشمس والممر

 على كمال لدرة هللا وعلمه، ٌبٌِّن الحجج واألدلة لموم ٌعلمون الحكمة فً إبداع الخلك.

هللا هو الذي جعل الشمس  ، أي:"[٘}هَُو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضٌَاًء{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"ضٌاء

 .(ٖ)"هو الذي أضاء الشمسَ  لال الطبري:أي:" 
هو تعالى بمدرته جعل  :أي ،اآلٌة للتنبٌه على دالبل المدرة والوحدانٌة الصابونً:"لال  

 .(ٗ)"الشمس مضٌبة ساطعة بالنهار كالسراج الوّهاج
تنبٌه على االستدالل على وجوده تعالى ووحدته وعلمه ولدرته  لال أبو السعود:" 

وحمكته بآثار صنعه فً النٌرٌن بعد التنبٌه على االستدالل بما مر من إبداع السموات واألرض 
وبٌان لبعض أفراد التدبٌر الذي أشٌر إلٌه إشارة إجمالٌة  ،واالستواء على العرش وؼٌر ذلن

م المتعلمة بمعاشهم هذا التدبٌر البدٌع فؤلن ٌدبر مصالحهم وإرشاد إلى أنه حٌث دبرت أموره
المتعلمة بالمعاد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وتبٌٌن طرابك الهدى وتعٌٌن مهاوي الردى أولى 

 .(٘)"وأحرى
 .(ٙ)"وجعل الممر منٌراً باللٌل ، أي:"[٘}َواْلمََمَر نُوًرا{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(2)"أنار الممر"هو الذي  لال الطبري:أي: 
هو تعالى بمدرته جعل  :أي ،اآلٌة للتنبٌه على دالبل المدرة والوحدانٌة لال الصابونً:" 

 .(1)"الشمس مضٌبة ساطعة بالنهار كالسراج الوّهاج
ما بالذات ضوء وما بالعرض  :ولٌل ،«النور»ألوى من « الضٌاء» لال أبو السعود:" 

 .(7)"ففٌه إشعار بؤن نوره مستفاد من الشمس ،نور

                                                             
 .ٓ٘ٔ-5ٗٔهللا ٌحدث عباده عن نفسه، عمر بن سلٌمان األشمر:انظر:  (ٔ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .ٖٖ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٗتفسٌر أبً السعود: (٘)
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٖ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٕٓٔ/ٗتفسٌر أبً السعود: (5)
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فلم ٌجعل كهٌبة الممر لكً ٌعرؾ  {،جعل الشمس ضٌاء والممر نورا"}عن السدي لوله:  
ٌِْل َوَجعَْلَنا آٌََة النََّهاِر ُمْبِصَرةً ِلتَْبتَؽُوا فَْضبًل ِمْن َربِّكُْم  اللٌل من النهار وهو لوله: }فََمَحْونَا آٌَةَ اللَّ

نٌَِن َواْلِحَساَب{َوِلتَ   .(ٕ)": فً اختبلفهما(ٔ)ْعلَُموا َعَدَد الّسِ

 .(ٖ)"لدَّر سٌره فً منازل وهً البروج ، أي:"[٘}َولَدََّرهُ َمنَاِزَل{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
ٌمول: لضاه فسّواه منازَل، ال ٌجاوزها وال ٌمصر ُدونها، على حاٍل  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"واحدةٍ أبًدا
}منازل{ أو لدر مسٌره فً منازل أو لدره ، }ولدره{ أي لدر له وهٌؤ السعود:"لال أبو  

ذا منازل على تضمٌن التمدٌر معنى التصٌٌر وتخصٌص الممر بهذا التمدٌر لسرعة سٌره 
ولد جعل الضمٌر لكل  ،ومعاٌنة منازله وتعلك أحكام الشرٌعة به وكونه عمدة فً توارٌخ العرب

منزال ٌنزل الممر كل لٌلة فً واحد منها ال ٌتخظاه وال ٌتماصر عنه  منهما وهً ثمانٌة وعشرون
على تمدٌر مستو ال ٌتفاوت ٌسٌر فٌها من لٌلة المستهل إلى الثامنة والعشرٌن فإذا كان فً آخر 
منازله دق واستموس ثم ٌستسر لٌلتٌن أو لٌلة إذا نمص الشهر وٌكون ممام الشمس فً كل منزلة 

وهذه المنازل هً موالع النجوم التً نسبت إلٌها العرب األنواء المستمطرة  منها ثبلثة عشر ٌوما
وهى الشرطان والبطٌن والثرٌا الدبران الهمعة الهنعة الذراع النثرة الطرؾ الجبهة الزبرة 
الصرفة العواء السمان الؽفر الزبانً اإلكلٌل الملب الشولة النعابم البلدة سعد الذابح سعد بلع سعد 

 .(٘)"عد األخبٌة فرغ الدلو الممدم فرغ الدلو المإخر الرشا وهو بطن الحوتالسعود س

نٌَِن َواْلِحَساَب{ ]ٌونس : لوله تعالى:  لتعلموا أٌها الناس حساب  ، أي:"[٘}ِلتَْعلَُموا َعَدَد الّسِ
 .(ٙ)"األولات، فبالشمس تعرؾ األٌام، وبسٌر الممر تُعرؾ الشهور واألعوام

ُ ذَِلَن إِالَّ بِاْلَحّكِ{ ]ٌونس : }َما لوله تعالى:  ما خلك تعالى ذلن عبثاً بل  ، أي:"[َ٘خلََك َّللاَّ
 .(2)"لحكمة عظٌمة، وفابدة جلٌلة

ُل اآْلٌَاِت ِلَمْوٍم ٌَْعلَُموَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ٌبٌّن اآلٌات الكونٌّة  ، أي:"[٘}ٌُفَّصِ
 .(1)"وٌوضحها لموم ٌعلمون لدرة هللا، وٌتدبرون حكمته

 .(5)"نبٌن«: نفصل»أما  {،ٌفصل اآلٌات"}عن السدي لوله:  

 الفوابد:

 بٌان الحكمة فً خلك الشمس والممر وتمدٌر منازلهما. -ٔ
تعرٌؾ األحكام الفلكٌة كتفاصٌل علم الهٌبة، وأدوار الفلن، : فوابد النبوات ومنفعتهامن  -ٕ

تفً أعمارهم بادراكه وحركات الكواكب. فإن ذلن مما ال تستمل به عمول البشر، وال 
 .بالتجربة لو اشتؽلت به عمولهم

 وعظٌم واألفبلن بالكواكب -االستدالل: بذلن ٌتصل فٌما األنبٌاء دور كانو
 لدرته وعظٌم هللا وحدانٌة على -العجٌب ونظامها صنعها واتمان العجٌبة وحركتها خلمها
 واالهتداء كاالستضاءة للخلك، ومنفعتها والكواكب األفبلن هذه خلك من الحكمة وبٌان

                                                             
 .[ٕٔ]اإلسراء : (ٔ)
 .5ٕ2ٔ/ٙ(:ص1ٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٖ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٗتفسٌر أبً السعود: (٘)
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .5ٕ1ٔ/ٙ(:ص5ٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
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 كالصوم وعباداتهم معامبلتهم فً للناس موالٌت وكونها والزمن، الولت وحساب بها
 .ذلن وؼٌر الحمل ومدة والفطر والحج

 لوله منها ،المكان هذا فً إٌرادها ٌمكن ال كثٌرة ذلن فً المرآنٌة واآلٌات
نٌِنَ  َعَددَ  ِلتَْعلَُموا َمناِزلَ  وَلدََّرهُ  نُوراً  واْلمََمرَ  ِضٌاءً  الشَّْمسَ  َجعَلَ  الَِّذي هُوَ }: تعالى  الّسِ

ُ  َخلَكَ  ما واْلِحسابَ  لُ  بِاْلَحكِّ  إِالَّ  ذِلنَ  َّللاَّ ولوله  [،٘ :ٌونس {]ٌَْعلَُمونَ  ِلمَْومٍ  اآْلٌاتِ  ٌُفَّصِ
ًَ  لُلْ  اأْلَِهلَّةِ  َعنِ  ٌَْسبَلُونَنَ تعالى:}  ولوله[، 15ٔ :لبمرةا] اآلٌة {واْلَحجِ  ِللنَّاِس  َموالٌِتُ  ِه

ْلنَا لَدْ  واْلبَْحرِ  اْلبَرِّ  ظُلُماتِ  فًِ بِها ِلتَْهتَُدوا النُُّجومَ  لَكُمُ  َجَعلَ  الَِّذي وهُوَ }: تعالى  اآْلٌاتِ  فَصَّ
 .(ٔ)وؼٌرها، [52: األنعام] {ٌَْعلَُمونَ  ِلمَْومٍ 

، وٌجدر الممروحده ال شرٌن له هو الذي جعل الضٌاء فً الشمس والنور فً أن هللا  -ٖ
عن ابن بادٌس أنه لال فً الشمس أنها هً التً أبصرت نمل  (ٕ)الصواؾالمول بؤن 

 الممر.
بل هللا وحده ال شرٌن له هو الذي جعل الضٌاء فً الشمس  :والجواب أن ٌمال

والنور فً الممر لال تعالى }هَُو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضٌَاًء َواْلمََمَر نُوًرا َولَدََّرهُ َمنَاِزَل 
لُ  ُ ذَِلَن إِالَّ ِباْلَحّكِ ٌُفَّصِ نٌَِن َواْلِحَساَب َما َخلََك َّللاَّ اآْلٌََاِت ِلَمْوٍم ٌَْعلَُموَن{  ِلتَْعلَُموا َعَدَد الّسِ

 ُ ٌَْؾ َخلََك َّللاَّ ولال تعالى مخبرا عن نوح علٌه الصبلة والسبلم أنه لال لمومه }أَلَْم تََرْوا َك
َسْبَع َسَمَواٍت ِطبَالًا * َوَجعََل اْلمََمَر فٌِِهنَّ نُوًرا َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراًجا{ ولال تعالى }تََباَرَن 

 َل فًِ السََّماِء بُُروًجا َوَجَعَل فٌَِها ِسَراًجا َولََمًرا ُمِنًٌرا{.الَِّذي َجعَ 
فإن لٌل أن نور الممر مستفاد من نور الشمس فما وجه االعتراض على ابن 

 بادٌس.
أن هللا تعالى هو الذي جعل الضٌاء فً الشمس وجعله ٌمتد  :فالجواب أن ٌمال

ا كله خلك هللا وفعله. والواجب فً مثل منها إلى الممر وٌنعكس منه إلى األرض. فهذ
 .(ٖ)هذا أن ٌسند الفعل إلى الفاعل المختار ال إلى المخلوق المربوب المدبر

 .مشروعٌة تعلم الحساب وعلم الفلن لما هو نافع للمسلمٌنومن فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٗ
 

 المرآن
ٌِْل َوالن َهاِر َوَما َخلََك  ُ فًِ الس َماَواِت َواِْلَْرِض آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَت مُوَن )}إِن  فًِ اْختاَِلِف الل  ({ ّٙللا 

 [ٙ]ٌونس : 
 التفسٌر:

إن فً تعالب اللٌل والنهار وما خلك هللا فً السموات واألرض من عجابب الخلك وما فٌهما من 
 إبداع ونظام، ألدلة وحجًجا واضحة لموم ٌخشون عماب هللا وسخطه وعذابه.

ٌِْل َوالنََّهاِر{ ]ٌونس : لوله تعالى:  إن فً تعالب اللٌل  ، أي:"[ٙ}إِنَّ فًِ اْختِبَلِؾ اللَّ
 .(ٗ)"والنهار

ُ فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]ٌونس : لوله تعالى:  وما خلك هللا فً  ، أي:"[ٙ}َوَما َخلََك َّللاَّ
 .(٘)"السموات واألرض من عجابب الخلك وما فٌهما من إبداع ونظام

                                                             
االنتصارات اإلسبلمٌة فً كشؾ شبه النصرانٌة، سلٌمان بن عبد الموي بن الكرٌم الطوفً انظر:  (ٔ)

 .ٕٓٙ-5ٕ٘/ٔالصرصري:
 .2ٗفً صفحة (ٕ)
حمود بن عبد هللا بن حمود بن عبد الرحمن التوٌجري: ذٌل الصواعك لمحو األباطٌل والمخارق، انظر:  (ٖ)

ٕٓ2-ٕٓ1. 
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
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أتت لرٌش إلٌه ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا: ادع لنا ربن ٌجعل لنا الصفا ذهبا، فدعا "عن ابن عباس لال: 
َماَواِت َواأْلَْرِض  }ربه فنزلت:   .(ٕ)"فلٌتفكروا فٌها، (ٔ){آَلٌَاٍت أِلُوِلً اأْلَْلبَابِ ... إِنَّ فًِ َخْلِك السَّ

ألدلة وحجًجا واضحة لموم ٌخشون  ، أي:"[ٌٙونس : }آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَتَّمُوَن{ ]لوله تعالى: 
 .(ٖ)"عماب هللا وسخطه وعذابه

 .(ٗ)"لال: ٌتمون النار بالصلوات الخمس {،ٌتمون"}عن الضحان، لوله:  
 الفوابد:

 .هذه اآلٌة تنبٌه إجمالً على لدرة هللا تعالىأن  -ٔ
وكمال لدرته، وأنه المنعم اللٌل والنهار من اآلٌات العظٌمة الدالة على عظمة الخالك أن  -ٕ

على عباده بهذه النعم الجزٌلة التً توجب علٌهم ان ٌمابلوها بالشكر والثناء واالنمٌاد لهذا 
 اإلله العظٌم.

ٌمول الشٌخ رحمه هللا مبٌنا هذا الجانب: " واآلٌات الدالة على إختبلؾ اللٌل 
كثٌرة جدا، -عبادة وحدهمن أعظم اآلٌات الدالة على عظمة هللا واستحماله لل -والنهار

اآلٌة ، ولوله: }وآٌة لهم اللٌل نسلخ منه  [2ٖ]فصلت:كموله: }ومن آٌاته اللٌل والنهار{
اآلٌة: ولوله  [ٗ٘]األعراؾ:. ولوله: }ٌؽشً اللٌل النهار{ٕالنهار فإذا هم مظلمون{ 

مر{ . ولوله تعالى: }وسخر لكم الشمس والم[ٓٗ]ٌس: تعالى: }وال اللٌل سابك النهار{ 
اآلٌة، ولوله تعالى: }إن فً اختبلؾ اللٌل والنهار وما خلك هللا فً السماوات [ٕٔ]النحل:

: واآلٌات بمثل هذا كثٌرة جدا. ولوله تعالى: [ٙ]ٌونس:واألرض آلٌات لموم ٌتمون{ 
 : أي تدركون بعمولكم أن الذي ٌنشا السمع واألبصار[1ٓ]المإمنون:}أفبل تعملون{ 

فً األرض وإلٌه تحشرون، وهو الذي ٌحًٌ وٌمٌت، وٌخالؾ بٌن واألفبدة، وٌذرإكم 
اللٌل والنهار: أنه اإلله الحك المعبود وحد جل وعبل، الذي ال ٌصح أن ٌسوى به ؼٌره 

 .(٘)سبحانه وتعالى علوا كبٌرا"
 فضل العلم والتموى وأهلهما من المإمنٌن. -ٖ

 
 المرآن

ْنٌَا َواْطَمؤَنُّوا بَِها َوال ِذٌَن هُْم َعْن آٌَاتِنَا َغافِلُوَن }إِن  ال ِذٌَن اَل ٌَْرُجوَن ِلمَاَءنَا  َوَرُضوا بِاْلَحٌَاِة الدُّ
 [9({ ]ٌونس : 9)

 التفسٌر:
إن الذٌن ال ٌطمعون فً لمابنا فً اآلخرة للحساب، وما ٌتلوه من الجزاء على األعمال إلنكارهم 

وركنوا إلٌها، والذٌن هم عن آٌاتنا الكونٌة البعث، ورضوا بالحٌاة الدنٌا عوًضا عن اآلخرة، 
 والشرعٌة ساهون.

إن الذٌن ال ٌطمعون فً  ، أي:"[2}إِنَّ الَِّذٌَن اَل ٌَْرُجوَن ِلمَاَءنَا{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"لمابنا فً اآلخرة للحساب، وما ٌتلوه من الجزاء على األعمال إلنكارهم البعث

 :(2)ٌخافون، ومنه لول الشاعر {:ٌرجون}لال المرطبً:" 

                                                             
 .[5ٓٔ]آل عمران : (ٔ)
 .5ٕ1ٔ/ٙ(:صٖٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕ1ٔ/ٙ(:صٖٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٖ5-2ٖ1/٘وانظر المصدر نفسه . 1ٔٔ-1ٔٓ/٘أضواء البٌان (٘)
 5ٕٓ.التفسٌر المٌسر: (ٙ)
، انظر:البٌت ألبً  (2) ًّ (، وانظر: خزانة 1ٖٔٔ، وتخرٌجه فٌه: ص ٓٗٔشرح أشعار الهذلٌٌن:  ذإٌب الُهذَل

 .55ٗ/ ٘األدب: 
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ٌِْت نُوٍب َعَواِملِ           إِذَا لََسعَتْهُ النَّْحُل لَْم ٌَْرُج لَْسعََها   َوَخاَلفََها فًِ بَ

 :(ٔ)ٌطمعون، ومنه لول اآلخر {:ٌرجون} :ولٌل 

 ولومً تمٌم والفبلة ورابٌا            أٌرجو بنو مروان سمعً وطاعتً 

ال ٌخافون عمابا وال ٌرجون ثوابا. وجعل لماء  :الخوؾ والطمع، أيفالرجاء ٌكون بمعنى 
العذاب والثواب لماء هلل تفخٌما لهما. ولٌل: ٌجري اللماء على ظاهره، وهو الرإٌة، أي ال 
ٌطمعون فً رإٌتنا. ولال بعض العلماء: ال ٌمع الرجاء بمعنى الخوؾ إال مع الجحد، كموله 

[. ولال بعضهم: بل ٌمع بمعناه فً كل موضع دل ٖٔ]نوح: {اراما لكم ال ترجون هلل ول}تعالى:
 .(ٕ)"علٌه المعنى

ْنٌَا{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ٌَاةِ الدُّ ورضوا بالحٌاة الدنٌا عوًضا عن  ، أي:"[2}َوَرُضوا بِاْلَح
 .(ٖ)"اآلخرة

 .(ٗ)"رضوا بها عوضا من اآلخرة فعملوا لها :أي لال المرطبً:" 

 .(٘)"فرحوا بها وسكنوا إِلٌها ، أي:"[2}َواْطَمؤَنُّوا بَِها{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
اطمؤن طؤمن طمؤنٌنة، فمدمت مٌمه  :أي فرحوا بها وسكنوا إلٌها، واصل لال المرطبً:" 

 .(ٙ)"وزٌدت نون وألؾ وصل، ذكره الؽزنوي

ٌِْهْم }َمْن َكاَن ٌُِرٌُد اْلَحٌَاةَ  مثل لوله: {،واطمؤنوا بها:"}عن مجاهد   َل ٌَا َوِزٌنَتََها نَُوّؾِ إِ ْن الدُّ
 .(1)" (2)أَْعَمالَُهْم فٌَِها{

 {،إن الذٌن ال ٌرجون لماءنا ورضوا بالحٌاة الدنٌا واطمؤنوا بها"}عن الحسن فً لوله:  
 .(5)"فمال الحسن: وهللا ما زٌنوها وال رفعوها حتى رضوا بها

والذٌن هم عن آٌاتنا  ، أي:"[2آٌَاتِنَا َؼافِلُوَن{ ]ٌونس : }َوالَِّذٌَن هُْم َعْن لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"الكونٌة والشرعٌة ؼافلون، ال ٌعتبرون فٌها وال ٌتفكرون

 .(ٔٔ)"ال ٌعتبرون وال ٌتفكرون {،ؼافلون}عن أدلتنا  :أي لال المرطبً:" 

 {،ؼافلونوالذٌن هم عن آٌاتنا "}لوله تعالى:  عبد الرحمن بن ٌزٌد بن أسلم، فًعن  
 .(ٕٔ)"لال: هإالء هم أهل الكفر ثم لال: أولبن مؤواهم النار بما كانوا ٌكسبون

                                                             
ن . ولٌل انه لفرزدق انشده حٌن هرب مٔٙٗ/ ٕالبٌت لسوار بن المضرب السعدي، انظر: خزانة األدب: (ٔ)

 (:1ٗٗ/ ٕالحجاج )معجم البلدان: 
 .ترجو بنو مروان سمعً وطاعتً، ... وخلفً تمٌم والفبلة أمامٌا؟

 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/1تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 5ٕٓ.التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖٔ/1تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٖٔ/1تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .[٘ٔ]هود : (2)
 .5ٕ1ٔ/ٙ(:صٖٖٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٕ1ٔ/ٙ(:صٖٕٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖ٘٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:5ٕٓانظر: التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٖٔ/1تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 . 5ٕ5ٔ/ٙ(:صٖٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٕٔ)



15 
 

لال: إذا  {،عن آٌاتنا ؼافلون}إلى لوله:  {،إن الذٌن ال ٌرجون لماءنا"}عن لتادة، لوله:  
 .(ٔ)"أتٌت رأٌته صاحب دنٌا، لها ٌفرح، ولها ٌحزن ولها ٌرضى ولها ٌسخط

 الفوابد:

 نسٌان ااآلخرة واإللبال على الدنٌا والجري وراء زخارفها.التحذٌر من  -ٔ
أن عدم اإلٌمان بهذا الٌوم ٌحمل اإلنسان إلى الكفر والمعاصً، وعلى الظلم والعدوان،  -ٕ

 .والبؽً والفساد
التحذٌر من الؽفلة بعدم التفكر باآلٌات الكونٌة والمرآنٌة إذ هذا التفكٌر هو سبٌل الهداٌة  -ٖ

 الؽواٌة.والنجاة من 
الؽفلة واإلعراض والنسٌان: هذه األمور الثبلثة سبب عظٌم من أسباب نمص أن  -ٗ

اإلٌمان، فمن اعترته الؽفلة، وشؽله النسٌان، وحصل منه اإلعراض، نمص إٌمانه 
وضعؾ بحسب توافر هذه األمور الثبلثة فٌه أو بعضها، وأوجبت له مرض الملب أو 

أما الؽفلة فمد ذمها هللا فً كتابه وأخبر أنها ، علٌهموته باستٌبلء الشهوات والشبهات 
لال تعالى:  خلك ذمٌم من أخبلق الكافرٌن والمنافمٌن، وحذر منها سبحانه أشد التحذٌر:

ْنِس لَُهْم لُلُوٌب ال ٌَْفمَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعٌٌُن ال  }َولَمَْد ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم َكثٌِراً ِمَن اْلِجّنِ َواأْلِ
ْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آذَاٌن ال ٌَْسَمعُوَن بَِها أُوَلبَِن َكاألَْنعَاِم َبْل هُْم أََضلُّ أُوَلبَِن ُهُم ٌُ 

ٌَاِة [، 25ٔ]األعراؾ:اْلؽَافِلُوَن{ ولال تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن ال ٌَْرُجوَن ِلمَاَءَنا َوَرُضوا بِاْلَح
ْنٌَا َواْطَمؤَنُّوا بَِها َوالَِّذٌ َن هُْم َعْن آٌَاتِنَا َؼافِلُوَن * أُولَبَِن َمؤَْواهُُم النَّاُر بَِما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن{ الدُّ

ولال [، 5ٕ]ٌونس:ولال تعالى: }َوإِنَّ َكثٌِراً ِمَن النَّاِس َعْن آٌَاتِنَا لَؽَافِلُوَن{ [، 1-2]ٌونس:
ْنٌَا َوهُمْ   [.2]الروم:َعِن اآلِخَرةِ هُْم َؼافِلُوَن{ تعالى: }ٌَْعلَُموَن َظاِهراً ِمَن اْلَحٌَاةِ الدُّ

عاً َوِخٌفًَة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلمَْوِل  ولال لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص: }َواْذكُْر َربََّن فًِ َنْفِسَن تََضرُّ
 .[ٕ٘ٓ]األعراؾ:بِاْلؽُُدّوِ َواآلَصاِل َوال تَكُْن ِمَن اْلؽَافِِلٌَن{ 

داء خطٌر إذا اعترى  (ٕ)من للة التحفظ والتٌمظ وهً: سهو ٌعتري -فالؽفلة
اإلنسان وتمكن منه لم ٌشؽل بطاعة هللا وذكره وعبادته، بل ٌشتؽل باألمور الملهٌة 
المبعدة عن ذكر هللا، وإن عمل أعماالً فً طاعته تؤتً منه على حال سٌبة ووضع ؼٌر 

والطمؤنٌنة والصدق حسن فتكون أعمال عارٌة من الخشوع والخضوع واإلنابة والخشٌة 
 واإلخبلص، فهذه بعض آثار الؽفلة السٌبة على اإلٌمان.

أما األعراض، فمد أخبر هللا فً المران الكرٌم أن له آثاراً سٌبة كثٌرة وعوالب 
 ونتابج وخٌمة:

منها: أن هللا وصؾ المعرض بؤنه ال أحد أظلم منه، ووصفه بؤنه من  -
َر ِبآٌاِت َربِِّه ثُمَّ أَْعَرَض المجرمٌن كما فً لوله تعالى: }َوَمْن أَ  ْن ذُّكِ ْظلَُم ِممَّ

 .[ٕٕ]السجدة:َعْنَها إِنَّا ِمَن اْلُمْجِرِمٌَن ُمْنتَِمُموَن{ 
ومنها: إخبار هللا أن المعرض ٌجعل هللا على للبه أكنة وألفاال فبل ٌفمه وال  -

َر بِآٌاِت  ْن ذُّكِ َربِِّه فَؤَْعَرَض َعْنَها ٌهتدي أبدا كما فً لوله: }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
َمْت ٌََداهُ إِنَّا َجعَْلَنا َعلَى لُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن ٌَْفمَُهوهُ َوفًِ آذَانِِهْم َوْلراً  ًَ َما لَدَّ َونَِس

 .[2٘]الكهؾ:َوإِْن تَْدعُُهْم إِلَى اْلُهَدى فَلَْن ٌَْهتَُدوا إِذاً أَبَداً{ 
فً  الضنن والضٌك دنٌا وآخرة، كماومنها: أن إعراضه ٌسبب له عٌشه  -

ٌَاَمِة  لوله: }َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَإِنَّ لَهُ َمِعٌَشةً َضْنكاً َونَْحشُُرهُ ٌَْوَم اْلِم
 .[ٕٗٔ]طه:أَْعَمى ... { 

                                                             
 .5ٕ1ٔ/ٙ(:صٕٖٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٓٗٔ/ٗللفٌروز أبادي :بصابر ذوي التمٌٌز (ٕ)
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ومنها: إخبار هللا سبحانه أن المعرض عن ذكر هللا ٌمٌض له المرناء من  -
ْحَمِن  الشٌاطٌن فٌفسدون علٌه دٌنه، كما فً لوله: }َوَمْن ٌَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّ

َطاناً فَُهَو لَهُ لَِرٌٌن{  ٌْ  .[ٖٙ]الزخرؾ:نُمٌَِّْض لَهُ َش
ومنها: إخبار هللا بؤن المعرض ٌحمل ٌوم المٌامة وزرا، وأنه ٌسلن العذاب  -

ٌْنَاَن ِمْن لَُدنَّا ِذْكراً * َمْن أَْعَرَض َعْنهُ  ُه  الصعد كما فً لوله: }َولَْد آتَ فَإِنَّ
 .[ٓٓٔ-55]طه:ٌَْحِمُل ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ِوْزراً{ 

 ومعنى[، 2ٔ]الجن:ولوله: }َوَمْن ٌُْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِِّه ٌَْسلُْكهُ َعذَاباً َصعَداً{ 
ً  شدٌدا: أي صعدا،  .شالا

وؼٌرها من اآلٌات التً ٌخبر فٌها سبحانه وتعالى عن أخطار 
أخطرها وأشنعها أنه مانع من اإلٌمان  اإلعراض وأضراره، والتً من

وحابل دونه لمن لم ٌإمن، وموهن ومضعؾ إلٌمان من آمن، وبحسب 
 إعراض اإلنسان ٌكن له نصٌب من هذه النتابج واألخطار.

وهو: ترن اإلنسان ضبط ما استودع، إما لضعؾ للبه، وإما عن  -وأما النسٌان
فله أثر بالػ فً اإلٌمان، فهو سبب  ، (ٔ)ؼفلة، وإما عن لصد حتى ٌرتفع عن الملب ذكره

 من أسباب ضعفه، وبوجوده تمل الطاعات، وتكثر المعاصً.
 والنسٌان الذي جاء ذكره فً المران الكرٌم على نوعٌن: 

نوع: ال ٌعذر فٌه اإلنسان وهو ما كان أصله عن تعمد منه، مثل لوله: }َوال  -
َ فَؤَْنَسا  .[5ٔ]الحشر:هُْم أَْنفَُسُهْم{ تَكُونُوا َكالَِّذٌَن نَسُوا َّللاَّ

ونوع: ٌعذر فٌه وهو ما لم ٌكن سببه منه كما فً لوله تعالً: }َربََّنا ال  -
ولد جاء فً الحدٌث أن هللا  [1ٙٔ]البمرة:تَُإاِخْذنَا إِْن نَِسٌنَا أَْو أَْخَطؤْنَا{ 

 .(ٕ)تعالى لال:"فعلت" 
فٌه، حتى ال والمسلم مطالب بمجاهدة نفسه وإبعادها عن الولوع 

 .(ٖ)ٌتضرر فً دٌنه وإٌمانه
نظرة : هنان نظرتان للحٌاةإذ أن  ،النظرٌة المادٌة للحٌاة ومفاسد هذه النظرٌةالحذر من  -٘

 مادٌة للحٌاة ونظرة صحٌحة، ولكل من النظرتٌن آثارها:
)معناها( : أن ٌكون تفكٌر اإلنسان ممصورا على تحصٌل  -)ا( فالنظرة المادٌة للحٌاة  -

ه العاجلة، وٌكون عمله محصورا فً نطاق ذلن، فبل ٌتجاوز تفكٌره ما وراء ذلن ملذات
من العوالب، وال ٌعمل له، وال ٌهتم بشؤنه، وال ٌعلم أن هللا جعل هذه الحٌاة الدنٌا 
مزرعة لآلخرة، فجعل الدنٌا دار عمل، وجعل اآلخرة دار جزاء. فمن استؽل دنٌاه 

ْنٌَا َواآْلِخَرةَ ذَِلَن بالعمل الصالح ربح الدارٌن، ومن  ضٌع دنٌاه ضاعت آخرته: }َخِسَر الدُّ
[ فاهلل ال ٌخلك هذه الدنٌا عبثا، بل خلمها لحكمة عظٌمة، ٔٔهَُو اْلُخْسَراُن اْلُمِبٌُن{ ]الحج: 

[ ولال تعالى: ٕلال تعالى: }الَِّذي َخلََك اْلَمْوَت َواْلَحٌَاةَ ِلٌَْبلَُوكُْم أٌَُّكُْم أَْحَسُن َعَمبًل{ ]الملن: 
[ ، أوجد 2}إِنَّا َجعَْلنَا َما َعلَى اأْلَْرِض ِزٌنًَة لََها ِلنَْبلَُوهُْم أٌَُُّهْم أَْحَسُن َعَمبًل{ ]الكهؾ: 

سبحانه فً هذه الحٌاة من المتع العاجلة والزٌنة الظاهرة من األموال واألوالد والجاه 
 والسلطان وسابر المستلذات ما ال ٌعلمه إال هللا.

من لصر نظره على ظاهرها ومفاتنها، ومتع نفسه  -وهم األكثر  -فمن الناس 
بها ولم ٌتؤمل فً سرها، فانشؽل بتحصٌلها وجمعها والتمتع بها عن العمل لما بعدها. بل 
ٌَا َوَما نَْحُن  ْن ًَ إِالَّ َحٌَاتُنَا الدُّ أنكر أن ٌكون هنان حٌاة ؼٌرها كما لال تعالى: }َولَالُوا ِإْن ِه

[ ولد توعد هللا تعالى من هذه نظرته للحٌاة، فمال تعالى: }ِإنَّ 5ٕبَِمْبعُوثٌَِن{ ]األنعام: 

                                                             
 .5ٗ/ ٘صابر ذوي التمٌٌز للفٌروز أبادي :(ٔ)
 .( من حدٌت ابن عباس رضً هللا عنهٙٔٔ/ ٔرواه مسلم )(ٕ)
 .ٕٕٗ-5ٖٕانظر: زٌادة اإلٌمان ونمصانه وحكم االستثناء فٌه، عبد الرزاق عبد المحسن: (ٖ)
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ْنٌَا َواْطَمؤَنُّوا بَِها َوالَِّذٌَن هُْم َعْن آٌَاتِنَا َؼافِ   -لُوَن الَِّذٌَن اَل ٌَْرُجوَن ِلمَاَءَنا َوَرُضوا ِباْلَحٌَاةِ الدُّ
[ ولال تعالى: }َمْن َكاَن ٌُِرٌُد 1 - 2َما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن{ ]ٌونس: أُولَبَِن َمؤَْواهُُم النَّاُر بِ 

ٌِْهْم أَْعَمالَُهْم فٌَِها َوهُْم فٌَِها اَل ٌُْبَخسُوَن  ْنٌَا َوِزٌنَتََها نَُوّؾِ إِلَ ٌَْس لَُهْم  -اْلَحٌَاةَ الدُّ أُولَبَِن الَِّذٌَن لَ
 .[ٙٔ - َ٘ٔصنَعُوا فٌَِها َوَباِطٌل َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]هود:  فًِ اآْلِخَرةِ إِالَّ النَّاُر َوَحبَِط َما

وهذا الوعٌد ٌشمل أصحاب هذه النظرة، سواء كانوا من الذٌن ٌعملون عمل 
اآلخرة ٌرٌدون به الحٌاة الدنٌا كالمنافمٌن والمرابٌن بؤعمالهم أو كانوا من الكفار الذٌن 

اهلٌة والمذاهب الهدَّامة من رأسمالٌة ال ٌإمنون ببعث وال حساب كحال أهل الج
وشٌوعٌة وعلمانٌة إلحادٌة، وأولبن لم ٌعرفوا لدر الحٌاة وال تعدو نظرتهم بها أن تكون 
كنظرة البهابم. بل هم أضل سبٌبل، ألنهم ألؽوا عمولهم وسخروا طالاتهم وضٌعوا 

نتظرهم وال بد لهم أولاتهم فٌما ال ٌبمى لهم وال ٌبمون له، ولم ٌعملوا لمصٌرهم الذي ٌ
 منه.

والبهابم لٌس لها مصٌر ٌنتظرها ولٌس لها عمول تفكر بها بخبلؾ أولبن، ولهذا 
ٌمول تعالى فٌهم: }أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثََرهُْم ٌَْسَمعُوَن أَْو ٌَْعِملُوَن إِْن هُْم إِالَّ َكاأْلَْنعَاِم بَْل ُهْم 

هللا أهل هذه النظرة بعدم العلم، لال تعالى:  [ ولد وصؾٗٗأََضلُّ َسبٌِبًل{ ]الفرلان: 
ٌَا َوهُْم َعِن اآْلِخَرةِ هُْم  -}َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُموَن  ْن ٌَْعلَُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحٌَاةِ الدُّ

فهم وإن كانوا أهل خبرة فً المخترعات والصناعات، فهم  [2 - َٙؼافِلُوَن{ ]الروم: 
ٌستحمون أن ٌوصفوا بالعلم، ألن علمهم لم ٌتجاوز ظاهر الحٌاة الدنٌا. وهذا ُجهَّال ال 

علم نالص ال ٌستحك أصحابه أن ٌطلك علٌهم هذا الوصؾ الشرٌؾ، فٌمال: العلماء، 
َ ِمْن ِعبَاِدِه  وإنما ٌطلك هذا على أهل معرفة هللا وخشٌته، كما لال تعالى: }إِنََّما ٌَْخَشى َّللاَّ

[ ومن النظرة المادٌة للحٌاة الدنٌا ما ذكره فً لصة لارون وما آتاه 1ٕ]فاطر: اْلعُلََماُء{ 

ٌَْت لَنَا  ٌَا ٌَا لَ ْن هللا من الكنوز: }فََخَرَج َعلَى لَْوِمِه فًِ ِزٌنَتِِه لَاَل الَِّذٌَن ٌُِرٌُدوَن اْلَحٌَاةَ الدُّ
ًَ لَاُروُن ِإنَّهُ لَذُو َحّظٍ َعِظٌٍم{ ]الم [ فتمنوا مثله وؼبطوه ووصفوه 25صص: ِمثَْل َما أُوتِ

بالحظ العظٌم بناء على نظرتهم المادٌة، وهذا كما هو الحال اآلن فً الدول الكافرة وما 
عندها من تمدم صناعً والتصادي، فإن ضعاؾ اإلٌمان من المسلمٌن ٌنظرون إلٌهم 

، نظرة إعجاب دون نظر إلى ما هم علٌه من الكفر وما ٌنتظرهم من سوء المصٌر
فً نفوسهم، والتشبه بهم فً  فتبعثهم هذه النظرة الخاطبة إلى تعظٌم الكفار واحترامهم

أخبللهم وعاداتهم السٌبة، ولم ٌملدوهم فً الجد وإعداد الموة والشًء النافع من 
 المخترعات والصناعات.

)النظرة الصحٌحة( : هً أن ٌعتبر اإلنسان ما فً هذه  -)ب( النظرة الثانٌة للحٌاة  -
لحٌاة من مال وسلطان ولوى مادٌة وسٌلة ٌستعان بها لعمل اآلخرة، فالدنٌا فً الحمٌمة ا

ال تذم لذاتها، وإنما ٌتوجه المدح والذم إلى فعل العبد فٌها، فهً لنطرة ومعبر لآلخرة 
ومنها زاد الجنة. وخٌر عٌش ٌناله أهل الجنة إنما حصل لهم بما زرعوه فً الدنٌا، فهً 

صبلة والصٌام واإلنفاق فً سبٌل هللا ومضمار التسابك إلى الخٌرات. دار الجهاد وال
ٌَّاِم اْلَخاِلٌَِة{ ]الحالة:  ٌمول هللا تعالى ألهل الجنة: }كُلُوا َواْشَربُوا َهِنٌبًا بَِما أَْسلَْفتُْم فًِ اأْلَ

 .(ٔ)الدنٌا :[ ٌعنًٕٗ
 

 المرآن
 [1({ ]ٌونس : 1ٌَْكِسبُوَن )}أُولَئَِن َمؤَْواهُُم الن اُر بَِما َكانُوا 

 التفسٌر:
هم نار جهنم فً اآلخرة؛ جزاء بما كانوا ٌكسبون فً دنٌاهم من اآلثام والخطاٌا.  أولبن ممرُّ

                                                             
 .1ٙ-1ٕانظر: التوحٌد للفوزان: (ٔ)
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هم نار جهنم فً  ، أي:"[1}أُولَِبَن َمؤَْواهُُم النَّاُر{ ]ٌونس : لوله تعالى:  أولبن ممرُّ
 .(ٔ)"اآلخرة

 .(ٕ)"مثواهم وممامهم :أي لال المرطبً:" 

جزاء بما كانوا ٌكسبون فً دنٌاهم  ، أي:"[1}بَِما َكانُوا ٌَْكِسبُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"من اآلثام والخطاٌا

 .(ٗ)"من الكفر والتكذٌب :أي لال المرطبً:" 

 .(٘)"بما واظبوا علٌه وتمرنوا به من المعاصً لال البٌضاوي:أي:" 
 الفوابد:

لما كان الكفرة المشركون خالدٌن فً النار فإن النار ، المشركٌنالنار مسكن الكفرة أن  -ٔ
أولبن مؤواهم النار بما }تعتبر بالنسبة لهم سكناً ومؤوى، كما أن الجنة مسكن المإمنٌن، 

[ ٔ٘ٔ]آل عمران:  {ومؤواهم النار وببس مثوى الظالمٌن}[، 1]ٌونس:  {كانوا ٌكسبون
[ . وهً مؤواهم تتولى أمرهم 1ٙ]العنكبوت:  {ألٌس فً جهنم مثوى للكافرٌن، }

فحسبه جهنم }وهً ببس المسكن والمثوى، ، [٘ٔ]الحدٌد:  {مؤواكم النار هً موالكم}
 {وإن للطاؼٌن لشر مباب*جهنم ٌصلونها فببس المهاد}[ ، ٕٙٓ]البمرة:  {ولببس المهاد

 [ .ٙ٘-٘٘]ص: 
 
 

 المرآن
اِلَحاِت ٌَْهِدٌِهْم َربُُّهْم بِِإٌَمانِِهْم تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم اِْلَْنَهاُر فًِ َجن اِت }إِن  ال ِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الص  

 [7({ ]ٌونس : 7الن ِعٌِم )

 التفسٌر:
إن الذٌن آمنوا باهلل ورسوله وعملوا الصالحات ٌدلهم ربهم إلى طرٌك الجنة وٌوفمهم إلى العمل 

م بدخول الجنة وإحبلل رضوانه علٌهم، تجري من تحتهم الموصل إلٌه؛ بسبب إٌمانهم، ثم ٌثٌبه
 األنهار فً جنات النعٌم.

اِلَحاِت{ ]ٌونس : لوله تعالى:  إن الذٌن صدَّلوا هللا،  ، أي:"[5}إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 .(ٙ)ورسوله وعملوا بشرعه"

}وعملوا الصالحات{، " (2)ٌمول تعالى ذكره:إن الذٌن صدلوا هللا ورسوله"لال الطبري:"
 .(1)التً أمرهم هللا عز وجل بها ، والتً نََدبهم إلٌها"

فً اللؽة:" التصدٌك: لال تعالى عن إخوة ٌوسؾ لابلٌن ألبٌهم: }وما  «اإلٌمان»و 
فهو التصدٌك المستلزم للمبول  :[؛ وأما فً الشرع1ٕٔأنت بمإمن لنا ولو كنا صادلٌن{ ]البمرة: 

 .(5)واإلذعان"

                                                             
 5ٕٓ.التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٔ/1تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 5ٕٓ.التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖٔ/1تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٙٓٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .22/ٗٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٔ/ٙ( تفسٌر الطبري: 1)
 .ٕٙ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
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الصالحات ٌدلهم ربهم إلى طرٌك  ، أي:"[5}ٌَْهِدٌِهْم َربُُّهْم بِإٌَِمانِِهْم{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"الجنة وٌوفمهم إلى العمل الموصل إلٌه؛ بسبب إٌمانهم

ولال آخرون: معنى ذلن:  ...ٌمول: ٌرشدهم ربهم بإٌمانهم به إلى الجنة لال الطبري:" 
 .(ٕ)"بإٌمانهم، ٌهدٌهم ربهم لدٌنه. ٌمول: بتصدٌمهم َهَداهم

 .(ٖ)": ٌكون لهم نورا ٌمشون به{ٌهدٌهم ربهم بإٌمانهم"}عن مجاهد، لوله:  

ثنا  {،إن الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات ٌهدٌهم ربهم بإٌمانهم}ٌعنً لوله: :"عن لتادة  
 لال: إن المإمن إذا خرج من لبره مثل له عمله فً صورة حسنة، الحسن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ورٌح طٌبة، فٌمول له: ما أنت؟ فو هللا إنً ألران عٌن امرئ صدق فٌمول أنا عملن فٌكون له 
نورا لابدا إلى الجنة وأما الكافر إذا خرج من لبره مثل له عمله فً صورة سٌبة ورٌح منتنة 

 .(ٗ)"ألران عٌن امرئ سوء فٌمول: أنا عملن فٌنطلك حتى ٌدخله النار فٌمول ما أنت إنً

ثم ٌثٌبهم  ، أي:"[5}تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم اأْلَْنَهاُر فًِ َجنَّاِت النَِّعٌِم{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(٘)"بدخول الجنة وإحبلل رضوانه علٌهم، تجري من تحتهم األنهار فً جنات النعٌم

 .(ٙ)"ٌعنً: تحت منازلهم وأرضهم {،تجري من تحتهم األنهار"}عن أبً مالن لوله:  
سمعت أبا عبد الملن ... لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: نعٌم أهل الجنة "زٌد بن الحباب لال:  

 .(2)"برضوان هللا عنهم أفضل من نعٌمهم بها فً الجنان
هذه اآلٌة على أن اإلٌمان الذي ٌستحك به العبد  فإن للت: فلمد دلت لال الزمخشري:" 

 الهداٌة والتوفٌك والنور ٌوم المٌامة، هو إٌمان ممٌد، وهو اإلٌمان الممرون بالعمل الصالح.
 واإلٌمان الذي لم ٌمرن بالعمل الصالح فصاحبه ال توفٌك له وال نور. 

اإلٌمان والعمل، كؤنه للت: األمر كذلن. أال ترى كٌؾ أولع الصلة مجموعا فٌها بٌن 
لال: إن الذٌن جمعوا بٌن اإلٌمان والعمل الصالح، ثم لال: بإٌمانهم، أى بإٌمانهم هذا المضموم 

 .(1)"إلٌه العمل الصالح، وهو بٌن واضح ال شبهة فٌه

 الفوابد:

 اإلٌمان والعمل الصالح مفتاح الجنة والطرٌك الهادي إلٌها. -ٔ
لصراط المستمٌم، وبهدٌه الصراط المستمٌم، ٌهدٌه إلى أن صاحب اإلٌمان ٌهدٌه هللا إلى ا -ٕ

علم الحك، وإلى العمل به، وإلى تلمً المحاب والمسار بالشكر، وتلمً المكاره 
اِلَحاِت ٌَْهِدٌِهْم َربُُّهْم  والمصابب بالرضا والصبر.لال تعالى: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ِ ٌَْهِد لَْلبَهُ{  ولال تعالى:، بِإٌَِمانِِهْم{ ِ َوَمْن ٌُْإِمْن بِاّلِلَّ }َما أََصاَب ِمْن ُمِصٌبٍَة إِالَّ بِإِْذِن َّللاَّ
 .[ٔٔ]سورة التؽابن: 

اإلٌمان ٌرفع من لوى اإلنسان المعنوٌة، وٌربطه بمثل أعلى، وهو هللا مصدر الخٌر، أن  -ٖ
 والبر، والكمال.

                                                             
 5ٕٓ.التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕ-2ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕ5ٔ/ٙ(:صٖٕٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5ٕ5ٔ/ٙ(:ص2ٖٕٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 5ٕٓ.التفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕ5ٔ/ٙ(:ص1ٖٕٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٕ5ٔ/ٙ(:ص5ٖٕٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٕالكشاؾ: (1)
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الشهوات، وٌستكبر على لذابذ وبهذا ٌسمو اإلنسان عن المادٌات، وٌرتفع عن 
الدنٌا، وٌرى أن الخٌر والسعادة فى النزاهة والشرؾ، وتحمٌك المٌم الصالحة .. ومن ثم 

 ٌتجه المرء اتجاها تلمابٌا لخٌر نفسه، ولخٌر أمته، ولخٌر الناس جمٌعا.
باإلٌمان، إذ  -بجمٌع شعبه وفروعه  -وهذا هو السر فى التران العمل الصالح 

 الذى تصدر عنه، وتتفرع منه. أنه األصل
 }إن الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات ٌهدٌهم ربهم بإٌمانهم{ -ٔ
 .نعٌم الجنة روحانً وجسمانًأن  -ٔ
 

 المرآن
ِ َرّبِ الْ   عَالَِمٌنَ }َدْعَواهُْم فٌَِها سُْبَحانََن الل ُهم  َوتَِحٌ تُُهْم فٌَِها َساَلٌم َوآِخُر َدْعَواهُْم أَِن اْلَحْمُد ّلِِل 

 [ٓٔ({ ]ٌونس : ٓٔ)
 التفسٌر:

دعاإهم فً الجنة التسبٌح )سبحانن اللهم( ، وتحٌة هللا ومبلبكته لهم، وتحٌة بعضهم بعًضا فً 
أي: الشكر والثناء هلل خالك « الحمد هلل رب العالمٌن»الجنة )سبلم( ، وآخر دعابهم لولهم: 

 المخلولات ومربٌِّها بنعمه.

دعاإهم فً الجنة التسبٌح  ، أي:"[ٓٔا سُْبَحانََن اللَُّهمَّ{ ]ٌونس : }َدْعَواهُْم فٌِهَ لوله تعالى: 
 .(ٔ)"«سبحانن اللهم»

نداء هلل ومعناه: اللهم إنا نسبحن، « اللهم»دعاإهم، ألن  {دعواهم} لال الزمخشري:" 
كمول المانت فً دعاء المنوت: اللهم إٌان نعبد ولن نصلى ونسجد. وٌجوز أن ٌراد بالدعاء: 

ِ{ ]مرٌم :  أن ال تكلٌؾ فً الجنة وال  :[ على معنى1ٗالعبادة }َوأَْعتَِزلُكُْم َوَما تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ا عبادتهم إال أن ٌسبحوا هللا وٌحمدوه، وذلن لٌس بعبادة، إنما ٌلهمونه فٌنطمون به تلذذا عبادة، وم

ٌِْت إِالَّ ُمَكاًء َوتَْصِدًٌَة{ ]األنفال :  :ببل كلفة، كموله تعالى  .(ٕ)"[ٖ٘}َوَما َكاَن َصبَلتُُهْم ِعْنَد اْلبَ
سبحانن اللهم وبحمدن فإذا  أهل الجنة إذا اشتهوا شٌبا لالوا:"ابن أنس لال: عن الربٌع  

 .(ٖ){"دعواهم فٌها سبحانن اللهم}هو عندهم فذلن لوله: 
وتحٌتهم فٌها }ٌمول: ذلن لولهم فٌها،  {،دعواهم فٌها سبحانن اللهم"}ن لتادة، لوله: ع 

 .(ٗ){"سبلم

لال: إذا أراد الرجل  {،دعواهم فٌها سبحانن اللهم "}عن سفٌان فً لول هللا عز وجل: 
 .(٘)"من أهل الجنة أن ٌدعوا لال: سبحانن اللهم فٌؤتٌه الذي دعا به

لال:  ،إن أهل الجنة إذا دعوا بالطعام لالوا: سبحانن اللهم"مماتل بن حٌان لال:  عن  
فٌموم على أحدهم عشرة آالؾ خادم، مع كل خادم صحفة من ذهب، فٌها طعام لٌس فً 

 .(ٙ)"ل منهن أكلهنفٌؤك :لال ،األخرى

 وجهان: ،«ُسْبَحانََن اللَُّهمَّ »وفً معنى: 

 .(ٔ). لاله الحسناسم ال ٌستطٌع الناس أن ٌنتحلوه :«سبحان هللا»أحدهما: أن 

                                                             
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٖٓٔ-5ٕ5ٔ/ٙ(:صٕٓٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٖٓٔ/ٙ(:صٕٔٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . 5ٖٓٔ/ٙ(:صٖٕٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(٘)
 .5ٖٓٔ/ٙ(:صٕٕٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
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 .(ٕ)لاله مٌمون بن عثماناسم ٌعظم هللا به ونجانا به من السوء.: «سبحان هللا»والثانً: أن 

ٌَّتُُهْم فٌَِها لوله تعالى:  وتحٌة هللا ومبلبكته لهم، وتحٌة  ، أي:"[َٓٔسبَلٌم{ ]ٌونس : }َوتَِح
 .(ٖ)"«سبلم»:بعضهم بعًضا فً الجنة 

أن بعضهم ٌحٌى بعضا بالسبلم. ولٌل:  {،وتحٌتهم فٌها سبلم}معنى  لال الزمخشري:" 
 .(ٗ)"هً تحٌة المبلبكة إٌاهم، إضافة للمصدر إلى المفعول. ولٌل: تحٌة هللا لهم

ِ َرّبِ اْلَعالَِمٌَن{ ]ٌونس : }لوله تعالى:  وآخر  ، أي:"[َٓٔوآِخُر َدْعَواهُْم أَِن اْلَحْمُد ّلِِلَّ
أي: الشكر والثناء هلل خالك المخلولات ومربٌِّها « الحمد هلل رب العالمٌن»دعابهم لولهم: 

 .(٘)"بنعمه
 الحمد هلل رب} :وخاتمة دعابهم الذي هو التسبٌح أن ٌمولوا لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٙ){"العالمٌن

 .(2) "أوله وآخره« الحمد هلل»:" عن ابن أبً المذٌلروي 
تحٌتهم فٌها سبلم وآخر دعواهم أن الحمد هلل رب }فمال:  :"عن الفضل الرلاشً 
سبحانن اللهم وتحٌتهم بالسبلم فإذا  :فٌتجلى لهم فٌخرون له سجدا وٌمولون :لال {،العالمٌن

 .(1)"انصرؾ عنهم لالوا الحمد هلل رب العالمٌن
ِ َرّبِ اْلَعالَِمٌَن{ ]ٌونس :  }َوآِخُر َدْعَواهُمْ لوله تعالى:وفً    وجوه: ،[ٓٔأَِن اْلَحْمُد ّلِِلَّ

لاله ابن  .لال: شكرنً عبدي ،كلمة الشكر، فإذا لال العبد: الحمد هلل« الحمد هلل»أحدها: أن 
 .(5) عباس

 .(ٓٔ). لاله كعبثناء هللا :«الحمد هلل» أنوالثانً: 
 .(ٔٔ)، لاله الضحانرداء الرحمن :«الحمد»والثالث: أن 

 ، وجوه:[َٓٔرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]ٌونس :  وفً لوله تعالى:} 
شمس  . رواه مؽٌث بنألؾ أمة، فستمابة فً البحر وأربعمابة فً البر«: العالمٌن»أحدها: أن 

 .(ٕٔ)عن تبٌع
 .(ٖٔ)لاله لتادة ما وصؾ من خلمه.«: رب العالمٌن»أن والثانً: 

 .(ٗٔ)، وهذا لول ابن عباسالجن واإلنس :«رب العالمٌن»والثالث: أن 

وروي عن علً بإسناد ال ٌعتمد علٌه مثله وروي عن مجاهد  لال ابن ابً حاتم:" 
 .(٘ٔ)"مثله

 الفوابد:

                                                                                                                                                                               
 .5ٖٓٔ/ٙ(:صٕٗٗٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٖٓٔ/ٙ(:صٕ٘ٗٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٖٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٖٔٔ/ٙ(:ص2ٕٗٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٖٓٔ/ٙ(:صٕٙٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٖٔٔ/ٙ(:ص1ٕٗٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٖٔٔ/ٙ(:ص5ٕٗٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٖٔٔ/ٙ(:صٕٓ٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٖٔٔ/ٙ(:صٕٕ٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٖٔٔ/ٙ(:صٖٕ٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٖٔٔ/ٙ(:صٕٗ٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٖٕٔ/ٙتفسٌر ابن ابً حاتم: (٘ٔ)
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سبحانن اللهم وتحٌتهم فٌها سبلم. وآخر » هً: ،كلماتحاصل ثبلث أن نعٌم الجنة  -ٔ
 .«دعواهم أن الحمد هلل رب العالمٌن

أن السبلم هو تحٌة المسلمٌن فٌما بٌنهم فً الدنٌا فكذلن هو تحٌتهم فٌما بٌنهم فً الدار  -ٕ
 .َسبلٌم{اآلخرة كما لال تعالى: }َدْعَواهُْم فٌَِها سُْبَحانََن اللَُّهمَّ َوتَِحٌَّتُُهْم فٌَِها 

وإذا علم فضل السبلم وأنه تحٌة المسلمٌن فً الدارٌن فلٌعلم أًٌضا أنه ال أسفه 
 رأًٌا ممن رؼب عن ذلن واستبدل عنه بإشارات اإلفرنج وضربهم باألرجل.

 المرآن
ٌِْهْم  ًَ إِلَ ٌِْر لَمُِض ُ ِللن اِس الش ر  اْستِْعَجالَُهْم بِاْلَخ ُل ّللا  أََجلُُهْم فَنَذَُر ال ِذٌَن اَل ٌَْرُجوَن ِلمَاَءنَا }َولَْو ٌُعَّجِ

 [ٔٔ({ ]ٌونس : ٔٔفًِ طُْغٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن )
 التفسٌر:

ل هللا للناس إجابة دعابهم فً الشر كاستعجاله لهم فً الخٌر باإلجابة لهلكوا، فنترن  ولو ٌعّجِ
هم، ٌترددون حابرٌن.الذٌن ال ٌخافون عمابنا، وال ٌولنون بالبعث والنشور فً تم دهم وعتّوِ  رُّ

ٌِْهْم أََجلُُهْم{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ًَ إِلَ ٌِْر َلمُِض ُ ِللنَّاِس الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهْم بِاْلَخ ُل َّللاَّ }َوَلْو ٌُعَّجِ
ل هللا للناس إجابة دعابهم فً الشر كاستعجاله لهم فً الخٌر باإلجابة لهلكوا ، أي:"[ٔٔ  ولو ٌعّجِ

 .(ٔ)"ل لهم الموتوعُجِّ 
ولو ٌعجل هللا للناس الشر تعجٌله لهم الخٌر، فوضع استعجالهم :أصله  لال الزمخشري:" 

إشعارا بسرعة إجابته لهم وإسعافه بطلبتهم، حتى كؤن  ،بالخٌر موضع تعجٌله لهم الخٌر
ٌْنَا  استعجالهم بالخٌر ِحَجاَرةً ِمَن السََّماء{ تعجٌل لهم، والمراد أهل مكة. ولولهم: }فَؤَْمِطْر َعلَ

[، ٌعنى: ولو عجلنا لهم الشر الذي دعوا به كما نعجل لهم الخٌر ونجٌبهم إلٌه ٕٖ]األنفال : 
 .(ٕ)"لمضً إلٌهم أجلهم ألمٌتوا وأهلكوا

وضع موضع تعجٌله لهم  {،استعجالهم بالخٌر}ولو ٌسرعه إلٌهم.  لال البٌضاوي:أي:" 
أو بؤن المراد  ،فً الخٌر حتى كؤن استعجالهم به تعجٌل لهم بالخٌر إشعارا بسرعة إجابته لهم

ولو ٌعجل هللا للناس الشر  :فؤمطر علٌنا حجارة من السماء وتمدٌر الكبلم :شر استعجلوه كمولهم
تعجٌله للخٌر حٌن استعجلوه استعجاال كاستعجالهم بالخٌر، فحذؾ منه ما حذؾ لداللة البالً 

 .(ٖ)"مٌتوا وأهلكواأل {،لمضً إلٌهم أجلهم}علٌه. 
لول اإلنسان لولده  {،ولو ٌعجل هللا للناس الشر استعجالهم بالخٌر"}عن مجاهد لوله:  

ألهلن من دعا  {:لمضً إلٌهم أجلهم، لوله "}(ٗ)"وماله إذا ؼضب علٌه: اللهم ال تبارن فٌه والعنه
 .(٘)"دعا علٌه وألماته

هو دعاء الرجل على  :لال {،بالخٌرولو ٌعجل هللا للناس الشر استعجالهم :"}ن لتادة ع 
 .(ٙ)"نفسه وماله بما ٌكره أن ٌستجاب له

لال: هو الرجل  {،ولو ٌعجل هللا للناس الشر استعجالهم بالخٌر"} ن سعٌد فً لوله:ع 
 اللهم اخزه اللهم افعل به كذا وكذا، فلو عجل هللا لهم ذلن، كما ٌعجل هللا لهم: ٌدعو على نفسه:

 .(2)"إلٌهم األجل اللهم ارزلنً لمضً

                                                             
 ٖ٘٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:5ٕٓانظر: التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٖ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٙٓٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .5ٖٕٔ/ٙ(:صٕ٘٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٖٕٔ/ٙ(:ص1ٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٖٕٔ/ٙ(:صٕٙ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٖٕٔ/ٙ(:ص2ٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
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ولرئ  ،وهو هللا تعالى ،على البناء للفاعل« لمضى»ولرأ ابن عامر وٌعموب  
 .(ٔ)«لمضٌنا»

 ، أي:"[ٔٔ}فَنَذَُر الَِّذٌَن اَل ٌَْرُجوَن ِلمَاَءَنا فًِ طُْؽٌَانِِهْم ٌَْعَمُهوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
هم، ٌترددون  دهم وعتّوِ فنترن الذٌن ال ٌخافون عمابنا، وال ٌولنون بالبعث والنشور فً تمرُّ

 .(ٕ)"حابرٌن
 .(ٖ)"فنذرهم إمهاال لهم واستدراجا لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٗ)"مشركً أهل مكة {،الذٌن ال ٌرجون لماءنا:"}ن لتادة ع 

 .(٘)"تمدم المول فٌهعن أبً العالٌة فً طؽٌانهم ٌعنً: فً ضبللهم، ولد  

  فإن للت، فكٌؾ اتصل به لوله فنذر الذٌن ال ٌرجون لماءنا وما معناه؟ لال الزمخشري:" 

متضمن معنى نفى التعجٌل، كؤنه لٌل: وال نعجل لهم الشر،  {ولو ٌعجل هللا}للت: لوله 
وال نمضً إلٌهم أجلهم فنذرهم فً طؽٌانهم أى فنمهلهم ونفٌض علٌهم النعمة مع طؽٌانهم، إلزاما 

 .(ٙ)"للحجة علٌهم

 الفوابد:

مظاهر رحمة هللا بعباده إذ لو عجل لهم ما ٌطلبون من العذاب كما ٌعجل لهم الخٌر  -ٔ
 ه ألهلكهم ولضى إلٌهم أجلهم فماتوا.عندما ٌطلبون

ٌعصً هللا العصاة وٌكفر به الكافرون وبتركهم فً باطلهم وشرهم فبل ٌعجل لهم العذاب  -ٕ
 لعلهم ٌرجعون.

 
 المرآن

هُ  ا َكَشْفنَا َعْنهُ ُضر  رُّ َدَعانَا ِلَجْنبِِه أَْو لَاِعًدا أَْو لَائًِما فَلَم  ْنَساَن الضُّ َمر  َكؤَْن لَْم ٌَْدعُنَا }َوإِذَا َمس  اإْلِ
 [ٕٔ({ ]ٌونس : ٕٔإِلَى ُضّرٍ َمس هُ َكذَِلَن ُزٌَِّن ِلْلُمْسِرفٌَِن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن )

 التفسٌر:
وإذا أصاب اإلنساَن الشدةُ استؽاث بنا فً كشؾ ذلن عنه مضطجعًا لجنبه أو لاعًدا أو لابًما، 

ذلن الضّرِ به. فلما كشفنا عنه الشدة التً أصابته على حسب الحال التً ٌكون بها عند نزول 
استمرَّ على طرٌمته األولى لبل أن ٌصٌبه الضر، ونسً ما كان فٌه من الشدة والببلء، وترن 
ج عنه ما كان لد نزل به من الببلء، كما ُزٌِّن لهذا اإلنسان استمراره على  الشكر لربه الذي فرَّ

كان فٌه من الضر، ُزٌِّن للذٌن أسرفوا فً الكذب على هللا جحوده وعناده بعد كشؾ هللا عنه ما 
 وعلى أنبٌابه ما كانوا ٌعملون من معاصً هللا والشرن به.

رُّ َدَعانَا ِلَجْنبِِه أَْو لَاِعًدا أَْو لَابًِما{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ْنَساَن الضُّ  ، أي:"[ٕٔ}َوإِذَا َمسَّ اإْلِ
ث بنا فً كشؾ ذلن عنه مضطجعًا لجنبه أو لاعًدا أو لابًما، وإذا أصاب اإلنساَن الشدةُ استؽا

 .(2)"على حسب الحال التً ٌكون بها عند نزول ذلن الضّرِ به
 .(ٔ)"إذا مسهم الضر: خلصوا هلل الدعاء"عن لتادة لال:  

                                                             
 .ٙٓٔ/ٖانظر: تفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٙٓٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .5ٖٕٔ/ٙ(:ص5ٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٖٕٔ/ٙ(:صٕٓٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٖٖ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (2)
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فإن للت: فما فابدة ذكر هذه األحوال؟ للت معناه أن المضرور ال  لال الزمخشري:" 
إن كان  -ٌزال داعٌا ال ٌفتر عن الدعاء حتى ٌزول عنه الضر، فهو ٌدعونا فً حاالته كلها

أو كان لاعدا ال ٌمدر على المٌام، أو كان لابما ال ٌطٌك  (ٖ)متخاذل النوء (ٕ)منبطحا عاجز النهض
بتمامها.  (ٗ)ٌخؾ كل الخفة وٌرزق الصحة بكمالها والمسحة إلى أن -المشً والمضطرب

وٌجوز أن ٌراد أن من المضرورٌن من هو أشد حاال وهو صاحب الفراش. ومنهم من هو أخؾ 
وهو المادر على المعود. ومنهم المستطٌع للمٌام، وكلهم ال ٌستؽنون عن الدعاء واستدفاع الببلء، 

 .(٘)"ألن اإلنسان للجنس

هُ َمرَّ َكؤَْن لَْم ٌَْدعُنَا إِلَى ُضّرٍ َمسَّهُ{ ]ٌونس : تعالى:لوله    ا َكَشْفنَا َعْنهُ ُضرَّ  ، أي:"[ٕٔ}فَلَمَّ
فلما كشفنا عنه الشدة التً أصابته استمرَّ على طرٌمته األولى لبل أن ٌصٌبه الضر، ونسً ما 

ج عنه ما كا  .(ٙ)"ن لد نزل به من الببلءكان فٌه من الشدة والببلء، وترن الشكر لربه الذي فرَّ
، مضى على طرٌمته األولى لبل مس الضر، ونسى حال الجهد :أى لال الزمخشري:" 

أو مر عن مولؾ االبتهال والتضرع ال ٌرجع إلٌه، كؤنه ال عهد له به كؤن لم ٌدعنا، كؤنه لم 
 .(2)"ٌدعنا

كما ُزٌّن لذلن  ، أي:"[ٌَْٕٔعَملُوَن{ ]ٌونس : }َكذَِلَن ُزٌَِّن ِلْلُمْسِرفٌَِن َما َكانُوا لوله تعالى: 
اإِلنسان الدعاء عند الضّرِ واإِلعراُض عند الرخاِء، كذلن ُزٌّن للمسرفٌن المتجاوزٌن الحد فً 

 .(1)"اإِلجرام، ما كانوا ٌعملون من اإِلعراض عن الذكر، ومتابعة الشهوات
الشٌطان بوسوسته أو هللا  مثل ذلن التزٌٌن زٌن للمسرفٌن زٌن لال الزمخشري:أي:" 

 .(5)"بخذالنه وتخلٌته ما كانوا ٌعملون من اإلعراض عن الذكر واتباع الشهوات

زٌن لهم  :لال {،زٌن}سؤلت الحسن عن لوله: "لال:  ،عباد ابن منصورعن  
 .(ٓٔ)"الشٌطان

 الفوابد:

عاد إلى بٌان أن اإلنسان الكافر ٌعرؾ هللا عند الشدة وٌدعوه وٌضرع إلٌه فإذا نجاه  -ٔ
 الكفر به كؤن لم ٌكن ٌعرفه.

حسب سنة هللا  ٔاستمرار المشركٌن على إسرافهم فً الكفر والشر والفساد مزٌن لهم -ٕ
 تعالى. فمثلهم مثل الكافر ٌدعو عند الشدة وٌنسى عند الفرج.

 
 المرآن

ا َظلَُموا َوَجاَءتُْهْم  ُرسُلُُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت َوَما َكانُوا ِلٌُْإِمنُوا َكذَِلَن }َولَمَْد أَْهلَْكنَا اْلمُُروَن ِمْن لَْبِلكُْم لَم 

 [ٖٔ({ ]ٌونس : ٖٔنَْجِزي اْلمَْوَم اْلُمْجِرِمٌَن )
 التفسٌر:

                                                                                                                                                                               
 .5ٖٖٔ/ٙ(:صٕٔٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .نهض نهضا ونهوضا: لام« عاجز النهض»لوله (ٕ)
 .فً الصحاح: ناء ٌنوء نوآ إذا نهض ٌجهد ومشمة« متخاذل النوء» لوله(ٖ)
 .فً الصحاح: وعلى فبلن مسحة من جمال« والمسحة»لوله (ٗ)
 .ٕٖٖ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .5ٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٖٖ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٖ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٕٖٖ/ٕالكشاؾ: (5)
 .5ٖٖٔ/ٙ(:صٕٕٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
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ا أشركوا، وجاءتهم  -أٌها المشركون بربهم-ولمد أهلكنا األمم التً كذَّبت رسل هللا من لبلكم  لمَّ
جج التً تبٌن صدق َمن جاء بها، فلم تكن هذه رسلهم من عند هللا بالمعجزات الواضحات والح

األمم التً أهلكناها لتصدق رسلها وتنماد لها، فاستحموا الهبلن، ومثل ذلن اإلهبلن نجزي كل 
 مجرم متجاوز حدود هللا.

ا َظلَُموا{ ]ٌونس : لوله تعالى:  نا ولمد أهلك ، أي:"[ٖٔ}َولَمَْد أَْهلَْكنَا اْلمُُروَن ِمْن لَْبِلكُْم لَمَّ
ا أشركوا -أٌها المشركون بربهم-األمم التً كذَّبت رسل هللا من لبلكم   .(ٔ)"لمَّ

 :أي {،لما ظلموا}األمم الماضٌة من لبل أهل مكة أهلكناهم.  :ٌعنً لال المرطبً:" 
 .(ٕ)"كفروا وأشركوا

ما عذب لوم نوح حتى ما كان فً األرض سهل وال جبل إال وله عامر  لال ابن زٌد:" 
 .(ٖ)"ٌعمره وحابز ٌحوزه

أن أهل السهل كان لد ضاق بهم وأهل الجبل حتى ما ٌمدروا أهل :"عن زٌد بن أسلم  
لال  ،السهل أن ٌرتموا إلى الجبل وال أهل الجبل أن ٌنزلوا إلى أهل السهل فً زمان نوح

 .(ٗ)"حشوا
وجاءتهم رسلهم من عند هللا  ، أي:"[ٖٔ}َوَجاَءتُْهْم ُرسُلُُهْم بِاْلبٌََِّناِت{ ]ٌونس : تعالى:لوله  

 .(٘)"بالمعجزات الواضحات والحجج التً تبٌن صدق َمن جاء بها
 .(ٙ)"بالمعجزات الواضحات والبراهٌن النٌرات :أي لال المرطبً:" 
بالبٌنات ما أنزل هللا من الحبلل  ٌعنً: {،بالبٌنات"}لوله:  ،عن مماتل بن حٌان 
 .(2)"والحرام

فلم تكن هذه األمم التً أهلكناها  ، أي:"[ٖٔ}َوَما َكانُوا ِلٌُْإِمنُوا{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(1)"لتصدق رسلها وتنماد لها، فاستحموا الهبلن

أهلكنا هم لعلمنا أنهم ال ٌإمنون. ٌخوؾ كفار مكة عذاب األمم  :أي لال المرطبً:" 
الماضٌة، أي نحن لادرون على إهبلن هإالء بتكذٌبهم دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن نمهلهم لعلمنا بؤن فٌهم من 
ٌإمن، أو ٌخرج من أصبلبهم من ٌإمن. وهذه اآلٌة ترد على أهل الضبلل المابلٌن بخلك الهدى 

جازاهم على كفرهم بؤن طبع على للوبهم، وٌدل  :أي {،ما كانوا لٌإمنوا}. ولٌل: معنىواإلٌمان
 .(5){"كذلن نجزي الموم المجرمٌن}على هذا أنه لال:

ومثل ذلن اإلهبلن  ، أي:"[ٖٔ}َكذَِلَن نَْجِزي اْلمَْوَم اْلُمْجِرِمٌَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"نجزي كل مجرم متجاوز حدود هللا

 .(ٔٔ)"ٌعنً: هكذا {،كذلن"}أبً مالن، لوله: عن  
 الفوابد:

 وعٌد هللا ألهل اإلجرام بالعذاب العاجل أو اآلجل إن لم ٌتوبوا. -ٔ
 .على النظر والتؤمل، والدراسة واالعتبار بمصٌر األمم السابمةالحّث  -ٕ

                                                             
 .ٖ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٖٔ/1تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .5ٖٖٔ/ٙ(:صٖٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٖٖٔ/ٙ(:صٕٗٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٖٔ/1تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .5ٖٖٔ/ٙ(:صٕ٘ٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٖٔ/1تفسٌر المرطبً: (5)
 .ٖ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .5ٖٖٔ/ٙ(:صٕٙٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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 المرآن

ٌَْف تَْعَملُوَن )}ثُم  َجعَْلنَاكُْم َخاَلئَِف فًِ اِْلَْرِض ِمْن بَْعِدِهْم ِلنَْنُظَر   [ٗٔ({ ]ٌونس : َٗٔك
 التفسٌر:

َخلَفًا فً األرض من بعد المرون الُمْهلَكة، لننظر كٌؾ تعملون: أخًٌرا أم  -أٌها الناس-ثم جعلناكم 
 شًرا، فنجازٌكم بذلن حسب عملكم.

ثم جعلناكم  ، أي:"[ٗٔ}ثُمَّ َجعَْلنَاكُْم َخبَلبَِؾ فًِ اأْلَْرِض ِمْن بَْعِدِهْم{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"َخلَفًا فً األرض من بعد المرون الُمْهلَكة -أٌها الناس-

من بعد المرون  :أي {،من بعدهم، }أي جعلنا كم سكانا فً األرض لال المرطبً:" 
 .(ٕ)"المهلكة

أي: خلفاء، }فً األرض من بعدهم{ أي: من بعد المرون التً  لال البؽوي:" 
 .(ٖ)"أهلكناهم
ثم جعلناكم خبلبؾ فً }لال عمر ٌمول هللا تعالى: "عن عبد الرحمن بن أبً لٌلى لال:  

لال: فمد استخلفت ٌا ابن أم عمر فانظر كٌؾ  {،األرض من بعدهم لننظر كٌؾ تعملون
 .(ٗ)"تعمل؟

ٌَْؾ تَْعَملُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  لننظر كٌؾ تعملون: أخًٌرا أم  ، أي:"[ٗٔ}ِلنَْنظَُر َك
 .(٘)"شًرا، فنجازٌكم بذلن حسب عملكم

لٌمع منكم ما  :نصب ببلم كً، ولد تمدم نظابره وأمثاله، أي {لننظر} لال المرطبً:" 
تستحمون به الثواب والعماب، ولم ٌزل ٌعلمه ؼٌبا. ولٌل: ٌعاملكم معاملة المختبر إظهارا للعدل. 

نصب  {كٌؾ}لٌنظر رسلنا وأولٌاإنا كٌؾ أعمالكم. و :، أي«رسلال»ولٌل: النظر راجع إلى 
 .(ٙ)": ألن االستفهام له صدر الكبلم فبل ٌعمل فٌه ما لبله{تعملون}بموله: 

وهو أعلم بهم. وروٌنا عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه عن النبً  لال البؽوي:" 
 .(1)"(2)«أال إن هذه الدنٌا حلوة خضرة وإن هللا مستخلفكم فٌها، فناظر كٌؾ تعملون»ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 

 .(1)"(2)«تعملون
ثم جعلناكم خبلبؾ فً األرض من بعدهم لننظر كٌؾ "}عن لتادة، فً لول هللا:  
ا أن عمر بن الخطاب لرأ هذه اآلٌة فمال: صدق ربنا ما جعلنا خبلبؾ األرض ذكر لن {،تعملون

 .(5)"إال لٌنظر إلى أعمالنا فؤدوا هللا خٌر أعمالكم باللٌل والنهار والسر والعبلنٌة
 الفوابد:

كل الناس أفرادا وأمما ممهلون مرالبون فً أعمالهم وسلوكهم ومجزٌون بؤعمالهم  -ٔ
 خٌرها وشرها ال محالة.

الخلٌفة ال ٌصٌر خلٌفة ألن هللا تعالى ال ٌخلفه شًء أصبلً، ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن  -ٕ
إال مع مؽٌب المستخلؾ أو موته. ولهذا ال ٌصلح أن ٌمال: إن هللا ٌستخلؾ أحًدا عنه؛ 

                                                             
 .ٖ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٖٔ/1تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٗتفسٌرالبؽوي: (ٖ)
 .5ٖٗٔ/ٙ(:ص2ٕٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٖٔ/1تفسٌر المرطبً: (ٙ)
، والمصنؾ فً شرح 51ٕٓ/  ٗ( : 2ٕٕٗمسلم فً الرلاق، باب أكثر أهل الجنة الفمراء ... برلم ) أخرجه(2)

 .ٕٔ/  5السنة: 
 .ٕ٘ٔ/ٗتفسٌرالبؽوي: (1)
 .5ٖٗٔ/ٙ(:ص1ٕٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
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فإنه حً لٌوم، مدبر لعباده، منزه عن الموت والنوم والؽٌبة. وهللا ٌوصؾ بؤنه ٌخلؾ 
.  (ٔ)«اللهم أنت الصاحب فً السفر والخلٌفة فً األهل: »-ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً  العبد، كما لال

. وكل من وصفه هللا بالخبلفة  (ٕ)«وهللا خلٌفتً على كل مسلم»ولال فً حدٌث الدجال: 
 بالخبلفة فً المرآن فهو خلٌفة عن مخلوق كان لبله

م من المخلولات ال أنهم وإنما معنى كون آدم وداود واآلدمٌٌن خبلبؾ أنهم ٌخلفون ؼٌره
اِلَحاِت لٌََْستَْخِلَفنَُّهْم  ُ الَِّذٌَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ ٌخلفون الخالك كما لال تعالى: }َوَعَد َّللاَّ

نَنَّ لَُهْم ِدٌنَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهمْ  { ]النور: فًِ اأْلَْرِض َكَما اْستَْخلََؾ الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َولٌََُمّكِ
ا َظلَُموا َوَجاَءتُْهْم ُرسُلُُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت َومَ ٘٘ ا [، ولال تعالى: }َوَلمَْد أَْهلَْكنَا اْلمُُروَن ِمْن لَْبِلكُْم لَمَّ

( ثُمَّ َجعَْلنَاكُْم َخبلبَِؾ فًِ اأْلَْرِض ِمْن َٖٔكانُوا ِلٌُْإِمنُوا َكذَِلَن نَْجِزي اْلمَْوَم اْلُمْجِرِمٌَن )
[، ولال تعالى: }َوُهَو الَِّذي َجعَلَكُْم َخبلبَِؾ اأْلَْرِض ٗٔ - ٖٔ({ ]ٌونس: ٗٔبَْعِدِهْم )

[، ولال تعالى فً َ٘ٙٔوَرفََع بَْعَضكُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ِلٌَْبلَُوكُْم فًِ َما آتَاكُْم{ ]األنعام: 
نَاهُ َوَمْن َمعَهُ فًِ ا ٌْ [، ولال 2ْٖلفُْلِن َوَجعَْلنَاُهْم َخبلبَِؾ{ ]ٌونس: لصة نوح: }فََكذَّبُوهُ فَنَجَّ

ْحَمِة إِْن ٌََشؤْ ٌُْذِهْبكُْم َوٌَْستَْخِلْؾ ِمْن بَْعِدكُْم َما ٌََشاُء َكَما أَْنشَ  ًُّ ذُو الرَّ ؤَكُْم تعالى: }َوَربَُّن اْلؽَِن
ٌَِّة لَْوٍم آَخِرٌَن{ ]األنعام:  لمومه: }َواْذكُُروا إِْذ [، ولال تعالى فً خطاب هود ِٖٖٔمْن ذُّرِ

[، وفً خطاب 5َٙجعَلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن بَْعِد لَْوِم نُوحٍ َوَزاَدكُْم فًِ اْلَخْلِك بَْسَطةً{ ]األعراؾ: 
أَكُْم فًِ اأْلَْرِض تَتَِّخذُوَن ِمْن  صالح لومه: }َواْذكُُروا إِْذ َجعَلَكُْم ُخلََفاَء ِمْن بَْعِد َعاٍد َوبَوَّ

ِ{ ]األعراؾ: سُُهوِلَها  ً فَاْذكُُروا آالَء َّللاَّ [، ولال فً 2ٗلُُصوراً َوتَْنِحتُوَن اْلِجبَاَل بٌُُوتا
ٌَْؾ  كُْم َوٌَْستَْخِلفَكُْم فًِ اأْلَْرِض فٌََْنظَُر َك خطاب موسى لمومه: }َعَسى َربُّكُْم أَْن ٌُْهِلَن َعُدوَّ

 .[5ٕٔتَْعَملُوَن{ ]األعراؾ: 
 

 
 المرآن
ْلهُ }َوإِذَا  ٌِْر َهذَا أَْو بَّدِ ٌِْهْم آٌَاتُنَا بٌَِّنَاٍت لَاَل ال ِذٌَن اَل ٌَْرُجوَن ِلمَاَءنَا ائِْت بِمُْرآٍن َغ لُْل َما تُتْلَى َعلَ

ٌُْت  ً  إِنًِّ أََخاُف إِْن َعَص لَهُ ِمْن تِْلمَاِء نَْفِسً إِْن أَت بُِع إِال  َما ٌُوَحى إِلَ َرّبًِ َعذَاَب ٌَكُوُن ِلً أَْن أُبَّدِ
 [٘ٔ({ ]ٌونس : ٌَْ٘ٔوٍم َعِظٌٍم )

 التفسٌر:
واضحات، لال الذٌن ال  -أٌها الرسول-وإذا تتلى على المشركٌن آٌات هللا التً أنزلناها إلٌن 

ٌخافون الحساب، وال ٌرجون الثواب، وال ٌإمنون بٌوم البعث والنشور: ابت بمرآن ؼٌر هذا، أو 
ل هذا المرآن: بؤن تجعل الحبلل حراًما، والحرام حبلال والوعد وعًٌدا، والوعٌد وعًدا، وأن  بّدِ

، وإنما أتبع -أٌها الرسول-تُْسمط ما فٌه ِمن عٌب آلهتنا وتسفٌه أحبلمنا، لل لهم  ًَّ : إن ذلن لٌس إل
ًَّ ربً وٌؤمرنً به، إنً أخشى من هللا  إن خالفت -فً كل ما آمركم به وأنهاكم عنه ما ٌنزله عل

 اب ٌوم عظٌم وهو ٌوم المٌامة.عذ -أمره

ٌِْهْم آٌَاتُنَا َبٌِّنَاٍت{ ]ٌونس : لوله تعالى:  وإذا تتلى على المشركٌن  ، أي:"[٘ٔ}َوإِذَا تُتْلَى َعلَ
 .(ٖ)"واضحات -أٌها الرسول-آٌات هللا التً أنزلناها إلٌن 

ْلهُ{ ]ٌونس :  }لَاَل الَِّذٌَن اَل ٌَْرُجوَن ِلمَاَءنَا ابِْت بِمُْرآنٍ لوله تعالى:  ٌِْر َهذَا أَْو بَّدِ ، [َ٘ٔؼ
لال الذٌن ال ٌخافون الحساب، وال ٌرجون الثواب، وال ٌإمنون بٌوم البعث والنشور: ابت  أي:"

                                                             
 .ٔٙٔ/ ٘الترمذي (ٔ)
 .(ٖٖٗ/ ٕ( والمسند )ٔٙٔ/ ٘( والترمذي )521/ ٕ، جـ 2٘/ ب ٔ٘صحٌح مسلم )ن (ٕ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)



ٕٔٓ 
 

ل هذا المرآن: بؤن تجعل الحبلل حراًما، والحرام حبلال والوعد وعًٌدا،  بمرآن ؼٌر هذا، أو بّدِ
 .(ٔ)"ٌب آلهتنا وتسفٌه أحبلمناوالوعٌد وعًدا، وأن تُْسمط ما فٌه ِمن ع

لَهُ ِمْن تِْلمَاِء نَْفِسً{ ]ٌونس : لوله تعالى:  لل لهم ٌا  ، أي:"[٘ٔ}لُْل َما ٌَكُوُن ِلً أَْن أُبَّدِ
 .(ٕ)"دمحم ما ٌنبؽً وال ٌصح لً أن أؼٌّر أو أبّدل شٌباً من لبل نفسً

هذا لول  {،تلماء نفسً من}إلى لوله:  {،وإذا تتلى علٌهم آٌاتنا بٌنات:"}عن لتادة  
 .(ٖ)"مشركً مكة لنبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص

{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ًَّ َِّبُع إِالَّ َما ٌُوَحى إِلَ وإنما أتبع فً كل ما آمركم  ، أي:"[٘ٔ}إِْن أَت
ًَّ ربً وٌؤمرنً به  .(ٗ)"به وأنهاكم عنه ما ٌنزله عل

ٌْتُ لوله تعالى:  ٌَْوٍم َعِظٌٍم{ ]ٌونس :  }ِإنًِّ أََخاُؾ إِْن َعَص إنً  ، أي:"[َ٘ٔربًِّ َعذَاَب 
 .(٘)"عذاب ٌوم عظٌم وهو ٌوم المٌامة -إن خالفت أمره-أخشى من هللا 

 الفوابد:

 من الدعوة إلى هللا تعالى تبلوة آٌاته المرآنٌة على الناس تذكٌرا وتعلٌما.أنه  -ٔ
 بٌان ما كان علٌه المشركون من تعنت وجحود ومكابرة. -ٕ

 
 المرآن

ٌْكُْم َواَل أَْدَراكُْم بِِه فَمَْد لَبِثُْت فٌِكُْم عُُمًرا ِمْن لَْبِلِه أَفاَلَ  ُ َما تَلَْوتُهُ َعلَ ({ ٙٔ تَْعِملُوَن )}لُْل لَْو َشاَء ّللا 
 [ٙٔ]ٌونس : 

 التفسٌر:
علموا أنه : لو شاء هللا ما تلوت هذا المرآن علٌكم، وال أعلمكم هللا به، فا-أٌها الرسول-لل لهم 

ًَّ ربً، ومن لبل  الحك من هللا، فإنكم تعلمون أننً مكثت فٌكم زمنًا طوٌبل من لبل أن ٌوحٌه إل
 أن أتلوه علٌكم، أفبل تستعملون عمولكم بالتدبر والتفكر؟

ٌْكُْم َواَل أَْدَراكُْم بِِه{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ُ َما تَلَْوتُهُ َعلَ -لل لهم  "، أي:[ٙٔ}لُْل لَْو َشاَء َّللاَّ
: لو شاء هللا ما تلوت هذا المرآن علٌكم، وال أعلمكم هللا به، فاعلموا أنه الحك من -أٌها الرسول

 .(ٙ)"هللا
ٌعنً: لو شاء هللا ما أنزل المرآن علً. }وال أدراكم به{ أي: وال أعلمكم  لال البؽوي:" 

 .(2)"هللا
لو شاء هللا ما تلوته علٌكم وال أدراكم }ثم لال هللا تعالى لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: "عن لتادة لال:  

 .(1)"{به
 ، وجوه:[َٙٔواَل أَْدَراكُْم بِِه{ ]ٌونس :  وفً لوله تعالى:} 

 .(5)لاله ابن عباس أعلمكم به.أحدها: معناه: وال 
 .(ٓٔ)به. لاله لتادة أشعركموالثانً: وال 

 .(ٔ). لاله شهر بن حوشبٌعنً: وال أنذركم به والثالث:

                                                             
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٙ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٖٗٔ/ٙ(:ص5ٕٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (2)
 .5ٖٗٔ/ٙ(:ص2ٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٖٗٔ/ٙ(:ص2ٕٕٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٖٗٔ/ٙ(:ص2ٖٕٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)



ٖٔٓ 
 

 بالمصر به على اإلٌجاب، ٌرٌد: وال علمكم ،«وألدراكم به»لرأ البزي عن ابن كثٌر:  
 .(ٕ)من اإلنذار ،«وال أنذرتكم به»به من ؼٌر لراءتً علٌكم. ولرأ ابن عباس: 

فإنكم تعلمون أننً مكثت  ، أي:"[ٙٔ]ٌونس : }فَمَْد لَِبثُْت فٌِكُْم عُُمًرا ِمْن لَْبِلِه{ لوله تعالى: 
ًَّ ربً، ومن لبل أن أتلوه علٌكم  .(ٖ)"فٌكم زمنًا طوٌبل من لبل أن ٌوحٌه إل

حٌنا وهو أربعون سنة، }من لبله{ من لبل نزول المرآن ولم آتكم  لال البؽوي:أي:" 
 .(ٗ)"بشًء

فمد مكثُت بٌن أظهركم زمنا طوٌبلً، مدة أربعٌن سنة من لبل  :أي لال الصابونً:" 
 .(٘)"المرآن ال أعلمه أنا وال أتلوه علٌكم

أفبل }لال: لم أتلوا علٌكم، ولم أذكره  {،لبثت فٌكم عمرا من لبله"}عن السدي، لوله:  
 .(ٙ)"؟{تعملون

لال: لبث أربعٌن سنة  {،فمد لبثت فٌكم عمرا من لبله أفبل تعملون"}عن لتادة، لوله:  
ضاال ورأى رإٌا النبوة سنتٌن وأوحً إلٌه عشر سنٌن بمكة وعشر سنٌن بالمدٌنة وتوفً وهو 

 .(2)"ابن اثنتٌن وستٌن سنة ملسو هيلع هللا ىلص
أن الموم إنما التمسوا منه ذلن االلتماس، ألجل أنهم اتهموه بؤنه هو الذي  لال الفخر:" 

فسه، على سبٌل االختبلق واالفتعال، ال على سبٌل كونه وحٌا من عند ٌؤتً بهذا الكتاب من عند ن
هللا فلهذا المعنى احتج النبً علٌه الصبلة والسبلم على فساد هذا الوهم بما ذكره هللا تعالى فً 

لت، هذه اآلٌة وتمرٌره أن أولبن الكفار كانوا لد شاهدوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أول عمره إلى ذلن الو
وكانوا عالمٌن بؤحواله وأنه ما طالع كتابا وال تلمذ ألستاذ وال تعلم من أحد، ثم بعد انمراض 
أربعٌن سنة على هذا الوجه جاءهم بهذا الكتاب العظٌم المشتمل على نفابس علم األصول، 
ودلابك علم األحكام، ولطابؾ علم األخبلق، وأسرار لصص األولٌن وعجز عن معارضته 

ٌحصل إال بالوحً  الفصحاء والبلؽاء، وكل من له عمل سلٌم فإنه ٌعرؾ أن مثل هذا الالعلماء و
واإللهام من هللا تعالى، فموله: لو شاء هللا ما تلوته علٌكم وال أدراكم به حكم منه علٌه الصبلة 

فمد }لوله: ، والسبلم بؤن هذا المرآن وحً من عند هللا تعالى، ال من اختبلفً وال من افتعالً
 .(1)" إشارة إلى الدلٌل الذي لررناه {،لبثت فٌكم عمرا من لبله

أفبل تستعملون عمولكم بالتدبر  ، أي:"[ٙٔ}أَفَبَل تَْعِملُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(5)"والتفكر؟
أنه لٌس من لبلً، ولبث النبً ملسو هيلع هللا ىلص فٌهم لبل الوحً أربعٌن سنة ثم  لال البؽوي:أي:" 

أوحى هللا إلٌه فؤلام بمكة بعد الوحً ثبلث عشرة سنة، ثم هاجر فؤلام بالمدٌنة عشر سنٌن وتوفً 
وروى أنس: أنه ألام بمكة بعد الوحً عشر سنٌن وبالمدٌنة عشر  وهو ابن ثبلث وستٌن سنة.

 .(ٔ)". واألول أشهر وأظهر (ٓٔ)فً وهو ابن ستٌن سنةسنٌن، وتو

                                                                                                                                                                               
 .5ٖٗٔ/ٙ(:ص2ٕٗٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٗانظر: تفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 . ٕٙٔ/ٗتفسٌر البؽوي:(ٗ)
 .ٖٙ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٖ٘ٔ/ٙ(:ص2ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٖ٘ٔ/ٙ(:ص2ٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕٙ-ٕٕ٘/2ٔمفاتٌح الؽٌب: (1)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (5)
، وعبد 1ٖٓ/  ٕ، وابن سعد فً الطبمات: 5ٕٔ/  ٗٔ، ٗ٘/  ٖٔأخرجه ابن أبً شٌبة فً المصنؾ (ٓٔ)

 .(2٘ٓٗ، كنز العمال: رلم )5ٖٗ-1ٖٗ/  ٗ. وانظر: الدر المنثور: 55٘/  ٖالرزاق: 



ٔٓٗ 
 

أن مثل هذا الكتاب العظٌم إذا جاء على ٌد من لم ٌتعلم ولم ٌتلمذ ولم  :ٌعنً لال الفخر:" 
ٌطالع كتابا ولم ٌمارس مجادلة، ٌعلم بالضرورة أنه ال ٌكون إال على سبٌل الوحً والتنزٌل 

 .(ٕ){"أفبل تعملون}فلهذا السبب لال:  ،وإنكار العلوم الضرورٌة ٌمدح فً صحة العمل

 الفوابد:

 عاش أربعٌن سنة لم ٌعرؾ فٌها علما وال معرفة ثم برز فً شًء من كون النبً ملسو هيلع هللا ىلص -ٔ
 العلوم والمعارؾ فتفوق وفاق كل أحد دلٌل على أنه نبً ٌوحى إلٌه لطعا.

على أن هللا عزوجل له المشٌبة النافذة فً خلمه فكل صبلح وخٌر اآلٌة الكرٌمة تدل  -ٕ
بمشٌبته جل وعبل ولو شاء لم تمع لال  وطاعة وإٌمان ولعت فً هذه الحٌاة إنما ولعت

ٌْكُْم َوال أَْدَراكُْم بِِه{. ُ َما تَلَْوتُهُ َعلَ  تعالى: }لُْل َلْو َشاَء َّللاَّ
وكل فساد وانحراؾ ومعصٌة وكفر ولع فً هذه الحٌاة إنما ولع بمشٌبة هللا 

ُ َما اْلتَتَلُوا{ }َولَْو َشاَء  [،ٖٕ٘]البمرة:عزوجل ولو شاء لم ٌمع لال تعالى: }َولَْو َشاَء َّللاَّ
ةُ اْلبَاِلؽَةُ فَلَْو َشاَء لََهَداكُْم أَْجَمِعٌَن{  [،ٕٔٔ]األنعام:َربَُّن َما فَعَلُوهُ{ ِ اْلُحجَّ َّ }لُْل لِلََفِ

ٌْنَا ُكلَّ نَْفٍس هَُداَها{ [5ٗٔ]األنعام:   .[ٖٔ]السجدة:}َولَْو ِشبْنَا آلتَ
 اء بفضله وٌضل من ٌشاء بعدله.وٌعتمد السلؾ أن هللا عزوجل ٌهدي من ٌش

 

 
 المرآن

ِ َكِذبًا أَْو َكذ َب بِآٌَاتِِه إِن هُ اَل ٌُْفِلُح اْلُمْجِرُموَن ) ِن اْفتََرى َعلَى ّللا  ({ ]ٌونس : 9ٔ}فََمْن أَْظلَُم ِمم 
ٔ9] 

 التفسٌر:
كذَّب أنبٌاء هللا إنه ال ٌنجح َمن  ،ال أحد أشد ظلًما ممن اختلك على هللا الكذب أو كذَّب بآٌاته

 ورسله، وال ٌنالون الفبلح.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:

لال النضر وهو من بنً عبد الدار: وإذا كان ٌوم المٌامة شفعت لً "عن عكرمة لال: أحدهما: 
فمن أظلم ممن افترى على هللا كذبا أو كذب بآٌاته إنه ال }البلت والعزى، فؤنزل هللا عز وجل: 

 .(ٖ){"ٌفلح المجرمون

لال: كان ابن أبً سرح ٌكتب للنبً  ،سمعت أبا خلؾ األعمى"عن معاذ بن رفاعة لال: والثانً: 
لال: كنت  ملسو هيلع هللا ىلص الوحً، فؤتى أهل مكة فمالوا: ٌا ابن أبً سرح كٌؾ كتبت البن أبً كبشة المرآن؟

ا أو كذب بآٌاته إنه ال ومن أظلم ممن افترى على هللا كذب:}فؤنزل هللا تعالى  ،أكتب كٌؾ شبت
 .(ٗ){"ٌفلح الظالمون

ِ َكِذبًا أَْو َكذََّب بِآٌَاتِِه{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ ال  ، أي:"[2ٔ}فََمْن أَْظلَُم ِممَّ
 .(٘)"أحد أشد ظلًما ممن اختلك على هللا الكذب أو كذَّب بآٌاته

                                                                                                                                                                               
 . ٕٙٔ/ٗتفسٌر البؽوي:(ٔ)
 .ٕٕٙ-ٕٕ٘/2ٔمفاتٌح الؽٌب: (ٕ)
 .5ٖ٘ٔ/ٙ(:ص22ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٖ٘ٔ/ٙ(:ص21ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)



ٔٓ٘ 
 

استفهام انكاري بمعنى النفً أي ال أحد أظلم ممن اختلك على هللا  لال الصابونً:" 
ٌِْه َوَسلَّمَ  حٌث زعم المشركون  ُ َعلَ الكذب والممصود منه نفً الكذب عن ممامه الشرٌؾ َصلَّى َّللاَّ

ٌَاتِِه{ أي كذّب بالحك الذي جاءت به الرسل   .(ٔ)"أن هذا المرآن من صنع دمحم }أَْو َكذََّب بِآ
إنه ال ٌنجح َمن كذَّب أنبٌاء هللا  ، أي:"[2ٔ}ِإنَّهُ اَل ٌُْفِلُح اْلُمْجِرُموَن{ ]ٌونس : تعالى:لوله  

 .(ٕ)"ورسله، وال ٌنالون الفبلح
 الفوابد:

 ال أحد أظلم من أحد رجلٌن رجل ٌكذب على هللا تعالى وآخر ٌكذب هللا تعالى. -ٔ
 ٌوم المٌامة.إبطال دعوى المشركٌن أن آلهتهم تشفع لهم عند هللا  -ٕ

 
 المرآن

ِ لُ  هُْم َواَل ٌَْنفَعُُهْم َوٌَمُولُوَن َهُإاَلِء شُفَعَاُإنَا ِعْنَد ّللا  ِ َما اَل ٌَُضرُّ ْل أَتُنَبِّئُوَن }َوٌَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن ّللا 
َ بَِما اَل ٌَْعلَُم فًِ الس َماَواِت َواَل فًِ اِْلَْرِض سُْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعم   ({ ]ٌونس : 1ٔا ٌُْشِركُوَن )ّللا 

ٔ1] 
 التفسٌر:

وٌعبد هإالء المشركون من دون هللا ما ال ٌضرهم شٌبًا، وال ٌنفعهم فً الدنٌا واآلخرة، 
: أتخبرون هللا تعالى بشًء ال -أٌها الرسول-وٌمولون: إنما نعبدهم لٌشفعوا لنا عند هللا، لل لهم 

أو فً األرض؟ فإنه لو كان فٌهما شفعاء ٌشفعون لكم ٌعلمه ِمن أمر هإالء الشفعاء فً السموات 
ه عما ٌفعله هإالء المشركون من إشراكهم فً عبادته  عنده لكان أعلم بهم منكم، فاهلل تعالى منزَّ

 ما ال ٌضر وال ٌنفع.

هُْم َواَل ٌَْنفَعُُهْم{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ٌَُضرُّ ِ َما اَل  وٌعبد  أي:" ،[1ٔ}َوٌَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(ٖ)"هإالء المشركون من دون هللا ما ال ٌضرهم شٌبًا، وال ٌنفعهم فً الدنٌا واآلخرة

 .(ٗ)"األوثان"عن مجاهد لال:  
ِ{ ]ٌونس : لوله تعالى:  وٌمولون: إنما  ، أي:"[1ٔ}َوٌَمُولُوَن َهُإاَلِء شُفََعاُإَنا ِعْنَد َّللاَّ

 .(٘)"نعبدهم لٌشفعوا لنا عند هللا
لال النضر بن الحارث، إذا كان ٌوم المٌامة شفعت لً البلت والعزى "عن عكرمة لال:  

 .(ٙ)"{وٌمولون هإالء شفعاإنا عند هللا}لال فؤنزل هللا: 

َ بَِما اَل ٌَْعلَُم فًِ السََّماَواِت َواَل فًِ اأْلَْرِض{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ، [1ٔ}لُْل أَتُنَّبِبُوَن َّللاَّ
: أتخبرون هللا تعالى بشًء ال ٌعلمه ِمن أمر هإالء الشفعاء فً -أٌها الرسول-لل لهم  أي:"

 .(2)"السموات أو فً األرض؟ فإنه لو كان فٌهما شفعاء ٌشفعون لكم عنده لكان أعلم بهم منكم
أن له شرٌكا أم  {عن السدي: لل أتنببون هللا بما ال ٌعلم فً السماوات وال فً األرض 

 .(1)"لمول تمولونه أم تجدونه فً المرآن أن له شرٌكابظاهر من ا
ا ٌُْشِركُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ه عما  ، أي:"[1ٔ}سُْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ فاهلل تعالى منزَّ

 .(ٔ)"ٌفعله هإالء المشركون من إشراكهم فً عبادته ما ال ٌضر وال ٌنفع

                                                             
 .ٖٙ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٖٙٔ/ٙ(:ص25ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٖٙٔ/ٙ(:ص1ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٖٙٔ/ٙ(:ص1ٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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 .(ٕ)"عما أشرن المشركون :ٌمول {،وتعالى عما ٌشركون:}عن السدي  

عظم نفسه  لال: هو االنكفاؾ انكؾ نفسه ٌمول: {،وتعالى عما ٌشركون} :عن مجاهد 
 .(ٖ)"وأنكفته المبلبكة وما سبح له

 .(ٗ)"لال: هذه لموم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص {،وتعالى عما ٌشركون"}عن أبً مالن:  

 الفوابد:

 رجاإهم شفاعتها لهم.بٌان سبب عبادة المشركٌن آللهتهم وهو  -ٔ
أن الكفار ٌمّرون بؤنه ال ٌخلك وال ٌرزق وال ٌحًٌ وال ٌمٌت وال ٌدبر األمور إال هو  -ٕ

 .كله هلل وحده ال شرٌن له، وأنهم إنما اعتمدوا فً آلهتهم لطلب الشفاعة والتمرب إلى هللا
د إال بإذنه، جعل اتخاذهم للشفعاء شركا، ونزه نفسه عنه؛ ألنه ال ٌشفع عنده أحأنه تعالى  -ٖ

فكٌؾ ٌثبتون شفعاء لهم لم ٌؤذن هللا لهم فً شفاعة، وال هم أهل لها، وال ٌؽنون عنهم 
 من هللا شٌبا؟!

 ٌمر أن ٌلزمه بالربوبٌة ألر من أن والمعنى األلوهٌة، لتوحٌد مستلزم الربوبٌة توحٌد أن -ٗ
 وحده هللا عبد من أن والمعنى الربوبٌة، لتوحٌد متضمن األلوهٌة توحٌد وأن باأللوهٌة،

 .وحده الممٌت المحًٌ وحده الخالك هو هللا بؤن ممر فهو
 

 المرآن
ٌْنَُهْم فٌِ ًَ بَ ةً َواِحَدةً فَاْختَلَفُوا َولَْواَل َكِلَمةٌ َسبَمَْت ِمْن َربَِّن لَمُِض َما فٌِِه }َوَما َكاَن الن اُس إاِل  أُم 

 [7ٔ({ ]ٌونس : 7ٌَْٔختَِلفُوَن )

 التفسٌر:
الناس على دٌن واحد وهو اإلسبلم، ثم اختلفوا بعد ذلن، فكفر بعضهم، وثبت بعضهم على  كان

ًَ بٌنهم: بؤن ٌُْهلن  الحك. ولوال كلمة سبمت من هللا بإمهال العاصٌن وعدم معاجلتهم بذنوبهم لمُِض
 أهل الباطل منهم، وٌنجً أهل الحك.

ةً لوله تعالى:  كان الناس  ، أي:"[5َٔواِحَدةً فَاْختَلَفُوا{ ]ٌونس : }َوَما َكاَن النَّاُس إِالَّ أُمَّ
 .(٘)"على دٌن واحد وهو اإلسبلم، ثم اختلفوا بعد ذلن، فكفر بعضهم، وثبت بعضهم على الحك

 .(ٙ)"}فاختلفوا{ وتفرلوا إلى مإمن وكافر ...أي: على اإلسبلم لال البؽوي:" 

نفاء متفمٌن على ملة واحدة من ح {،وما كان الناس إال أمة واحدة} لال الزمخشري:" 
ؼٌر أن ٌختلفوا بٌنهم، وذلن فً عهد آدم إلى أن لتل لابٌل هابٌل. ولٌل: بعد الطوفان حٌن لم 

 .(2)"ٌذر هللا من الكافرٌن دٌارا

 .(5)وروي عن الثوري نحو ذلن .(1)"آدم :لال {كان الناس أمة:"}عن مجاهد 

                                                                                                                                                                               
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٙٔ/ٙ(:ص1ٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٖٙٔ/ٙ(:ص1ٖٕٓٔجه ابن ابً حاتم)أخر (ٖ)
 .5ٖٙٔ/ٙ(:ص1ٕٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٙٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٖٖٙ/ٕالكشاؾ: (2)
 .5ٖٙٔ/ٙ(:ص1ٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 حكاه دون ذكر اإلسناد. 5ٖٙٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (5)
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حٌن لتل أحد ابنً  {،إال أمة واحدة فاختلفواوما كان الناس "}لوله:  -أٌضا-عن مجاهدو 
 .(ٔ)"آدم أخاه

 .(ٕ)"لال: اختلفوا من بعد آدم {،فاختلفوا"}ن أبً بن كعب فً لول هللا: ع 

فٌه لال: ذكر لنا أنه كان بٌن آدم ونوح عشرة لرون كلهم على  {فاختلفوا"}ن لتادة: ع 
الهدى وعلى شرٌعة من الحك ثم اختلفوا بعد ذلن فبعث هللا نوحا وكان أول رسول أرسله هللا إلى 
أهل األرض وبعث عند االختبلؾ من الناس وترن الحك، فبعث هللا رسله وأنزل كتابه لٌحتج به 

 .(ٖ)"على خلمه

نَُهْم فٌَِما فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ٌْ ًَ بَ ، [5ٔ}َولَْواَل َكِلَمةٌ َسبََمْت ِمْن َربَِّن لَمُِض
ًَ بٌنهم: بؤن ٌُْهلن  أي:" ولوال كلمة سبمت من هللا بإمهال العاصٌن وعدم معاجلتهم بذنوبهم لمُِض

 .(ٗ)"أهل الباطل منهم، وٌنجً أهل الحك
وهو تؤخٌر الحكم بٌنهم إلى ٌوم  {،كلمة سبمت من ربنولوال  } لال الزمخشري:" 

كلمته  {سبك}عاجبل فٌما اختلفوا فٌه، ولمٌز المحك من المبطل، و {لمضً بٌنهم} ،المٌامة
 .(٘)"بالتؤخٌر لحكمة أوجبت أن تكون هذه الدار دار تكلٌؾ، وتلن دار ثواب وعماب

كان الناس أهل  ٌمول: {،بٌنهمولوال كلمة سبمت من ربن لمضً "}عن السدي، لوله:  
 .(ٙ)"دٌن واحد، على دٌن آدم فكفروا فلوال أن ربن أجلهم إلى ٌوم المٌامة لمضً بٌنهم

}لمضً بٌنهم{ بنزول العذاب وتعجٌل العموبة ، بؤن جعل لكل أمة أجبل لال البؽوي:" 
 .(2)"للمكذبٌن، وكان ذلن فصبل بٌنهم، }فٌما فٌه ٌختلفون{

، مضت فً حكمه أنه: ال ٌمضً بٌنهم فٌما {ولوال كلمة سبمت من ربن"}ولال الحسن:  
اختلفوا فٌه بالثواب والعماب دون المٌامة، لمضً بٌنهم فً الدنٌا فؤدخل المإمن الجنة والكافر 

 .(1)"النار، ولكنه سبك من هللا األجل فجعل موعدهم ٌوم المٌامة

 .(5)"هم بالعذاب فً الدنٌاهً إمهال هذه األمة وأنه ال ٌهلك"ولال الكلبً:  

 الفوابد:

 والشرن طارىء. ،األصل هو التوحٌدأن  -ٔ
الشر والشرن هما اللذان ٌحدثان الخبلؾ فً األمة والتفرق فٌها أما التوحٌد والخٌر فبل  -ٕ

 ٌترتب علٌهما خبلؾ وال حرب وال فرلة.
 بٌان علة بماء أهل الظلم والشرن ٌظلمون وٌفسدون إلى آجالهم. - -ٖ

 
 المرآن

                                                             
 .5ٖ2ٔ/ٙ(:ص12ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٖ2ٔ/ٙ(:ص1ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 . هكذا مرلم بالمطبوع!5ٖ2ٔ/ٙ(:ص12ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٖٙ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .5ٖ2ٔ/ٙ(:ص11ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٔ-ٕٙٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (2)
 .2ٕٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (1)
 .2ٕٔ-ٕٙٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (5)
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ِ فَاْنتَِظُروا إِنًِّ َمعَكُْم مِ  ٌُْب ّلِِل  ٌِْه آٌَةٌ ِمْن َربِِّه فَمُْل إِن َما اْلغَ َن اْلُمْنتَِظِرٌَن }َوٌَمُولُوَن لَْواَل أُْنِزَل َعلَ
 [ٕٓ({ ]ٌونس : ٕٓ)

 التفسٌر:
بها أنه وٌمول هإالء الكفرة المعاندون: هبلَّ أُنزل على دمحم علم ودلٌل، وآٌة حسٌة من ربه نعلم 

: ال ٌعلم الؽٌب أحد إال هللا، فإن شاء فعل وإن شاء لم -أٌها الرسول-على حك فٌما ٌمول، فمل لهم 
لضاء هللا بٌننا وبٌنكم بتعجٌل عموبته للمبطل منا، ونصرة صاحب  -أٌها الموم-ٌفعل، فانتظروا 

 الحك، إنً منتظر ذلن.

وٌمول هإالء  ، أي:"[ٌِْٕٓه آٌَةٌ ِمْن َربِِّه{ ]ٌونس : }َوٌَمُولُوَن لَْواَل أُْنِزَل َعلَ لوله تعالى: 
الكفرة المعاندون: هبلَّ أُنزل على دمحم علم ودلٌل، وآٌة حسٌة من ربه نعلم بها أنه على حك فٌما 

 .(ٔ)"ٌمول
ٌعنً: أهل مكة، }لوال أنزل علٌه{ أي: على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص }آٌة من ربه{ على ما  لال البؽوي:" 
 .(ٕ)"نمترحه

ِ{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ٌُْب ّلِِلَّ : ال ٌعلم -أٌها الرسول-فمل لهم  ، أي:"[ٕٓ}فَمُْل إِنََّما اْلؽَ
 .(ٖ)"الؽٌب أحد إال هللا، فإن شاء فعل وإن شاء لم ٌفعل

ٌعنً: لل إنما سؤلتمونً الؽٌب وإنما الؽٌب هلل، ال ٌعلم أحد لم لم ٌفعل ذلن  وي:"لال البؽ 
 .(ٗ)"وال ٌعلمه إال هو

لل لهم أمر الؽٌب هلل وحده وال ٌؤتً باآلٌات إِال هو وإِنما أنا  لال الصابونً:أي:" 
 .(٘)"مبلّػ

أٌها -فانتظروا  ، أي:"[ٕٓاْلُمْنتَِظِرٌَن{ ]ٌونس : }فَاْنتَِظُروا إِّنًِ َمعَكُْم ِمَن لوله تعالى: 
لضاء هللا بٌننا وبٌنكم بتعجٌل عموبته للمبطل منا، ونصرة صاحب الحك، إنً منتظر  -الموم
 .(ٙ)"ذلن

ولٌل: فانتظروا لضاء  ،}إنً معكم من المنتظرٌن{ ،}فانتظروا{ نزولهالال البؽوي:أي:" 
 .(2)"المبطل هللا بٌننا بالحك بإظهار المحك على

خوفهم عذابه  :لال {،فانتظروا إنً معكم من المنتظرٌن"}عن الربٌع، فً لوله:  
 .(1)"وعموبته ونممته

 الفوابد:

ومن علمه هللا شٌبا  ،فبل أحد ٌعلم الؽٌب إال هللا، علم الؽٌب مختص باهلل تعالى وحدهأن  -ٔ
 منه وهذا خاص بالرسل إللامة الحجة على أممهم.

 .(5)"–وإن كان محصبل فً الملوب  -ما ؼاب عن العٌون "هو  :الؽٌبو
الؽٌب الذي اختص به هللا تعالى هو الؽٌب الذاتً؛ أي: الذي ال ٌعلمه أحد بذاته دون أن  -ٕ

، فهو سبحانه الذي ٌهٌا من األسباب المدرٌة أو الشرعٌة ما (ٓٔ)واسطة إال هللا تعالى

                                                             
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .2ٖ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٓٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (2)
 .5ٖ2ٔ/ٙ(:ص15ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٔ/ ٗ٘ٙلاله ابن األعرابً؛ كما فً لسان العرب :  (5)
 .(ٕٙٗلاله الشٌخ األلبانً رحمه هللا فً أشرطة فتاوى سلسلة الهدى والنور )ش (ٓٔ)
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سبحانه فً ذلن الحكمة  ٌمكن المخلوق من االطبلع على شًء من الؽٌب، وله
 .(ٔ)البالؽة

 
 
 
 
 

 
 المرآن

ُ أَْسَرعُ اَء َمس تُْهْم إِذَا لَُهْم َمْكٌر فًِ آٌَاتِنَا لُِل ّللا  َمْكًرا ِإن   }َوإِذَا أَذَلْنَا الن اَس َرْحَمةً ِمْن بَْعِد َضر 
 [ٕٔ({ ]ٌونس : ُٕٔرسُلَنَا ٌَْكتُبُوَن َما تَْمكُُروَن )

 التفسٌر:
بون،  وإذا أذلنا المشركٌن ٌسًرا وفرًجا ورخاًء بعد عسر وشدة وكرب أصابهم، إذا هم ٌكذِّ

لهإالء المشركٌن المستهزبٌن: هللا أسرع مكًرا  -أٌها الرسول-وٌستهزبون بآٌات هللا، لل 
واستدراًجا وعموبة لكم. إن َحفََظتَنا الذٌن نرسلهم إلٌكم ٌكتبون علٌكم ما تمكرون فً آٌاتنا، ثم 

 حاسبكم على ذلن.ن

اَء َمسَّتُْهْم{ ]ٌونس :   [، أي:" وإذا ٕٔلوله تعالى:}َوإِذَا أَذَْلنَا النَّاَس َرْحَمةً ِمْن بَْعِد َضرَّ
 .(ٕ)أذلنا المشركٌن ٌسًرا وفرًجا ورخاًء بعد عسر وشدة وكرب أصابهم"

ب، ورخاء بعد لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: وإذا رزلنا المشركٌن باهلل فرًجا بعد كر 
 .(ٖ)شّدة أصابتهم"

اَء َمسَّتُْهْم{ ]ٌونس :   [، أربعة ٕٔوفً لوله تعالى:}َوإِذَا أَذَْلنَا النَّاَس َرْحَمةً ِمْن بَْعِد َضرَّ
 أوجه:

 .(ٗ)أحدها : رخاء بعد شدة

 .(٘)الثانً : عافٌة بعد سمم
 .(ٙ)الثالث : خصباً بعد جدب ، وهذا لول الضحان

 ً  .(2)بعد كفر وهو المنافك ، وهذا معنى لول الحسن الرابع : إسبلما
 .(ٔ)وإذا أذلنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم{ـ لال: ذان المنافك"عن الحسن:" } 

                                                             
فالمدرٌة منها: هو ما جرت به العادة؛ كبعض المخترعات الحدٌثة التً لدر هللا المخلوق على صنعها؛ (ٔ)

والتصوٌر الشعاعً )لعلم المستمبل( والتحلٌل المخبري للمستحاثات وؼٌرها كالهاتؾ الخلوي )لعلم الحاضر(، 
 )لعلم الماضً(، وكتمكٌنه تعالى للجن من استراق السمع وإخبارهم أولٌابهم من الكهان.

وأٌضا الرإٌا فً المنام هً من هللا تعالى، ولد جاء فً الحدٌث الوعٌد على من أرى نفسه ما لم ٌرى، والحدٌث 
( من حدٌث ابن عباس 2ٕٓٗتحلم بحلم لم ٌره؛ كلؾ أن ٌعمد بٌن شعٌرتٌن ولن ٌفعل(. البخاري )هو )من 
 مرفوعا.

وأما الشرعٌة منها فتكون وفك ما دلت علٌه النصوص، فعلم بها أن الجنة والنار موجودتان )لعلم الحاضر(، 
)لعلم المستمبل(، ولصة مرٌم علٌها ومراحل تكون الجنٌن )لعلم الحاضر أٌضا(، وٌوم المٌامة وما سٌكون فٌه 

 .السبلم فٌما مضى من الزمان )لعلم الماضً(
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5ٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5ٕٗ/ٕ، والنكت والعٌون:5ٖ2ٔ/ٙ(:ص5ٕٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
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ٌخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ، كالرخاء  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)ذلن" بعد الشدة ، والخصب  بعد الجدب ، والمطر بعد المحط ونحو

بون، وٌستهزبون ٕٔلوله تعالى:}إِذَا لَُهْم َمْكٌر فًِ آٌَاتِنَا{ ]ٌونس :   [، أي:" إذا هم ٌكذِّ
 .(ٖ)بآٌات هللا"

ٌَاتَِنا{ ]ٌونس :  وفً لوله تعالى:}   [، ثبلثة وجوه:ٕٔإِذَا لَُهْم َمْكٌر فًِ آ
 .(ٗ)أحدها : أن المكر ها هنا الكفر والجحود ، لاله ابن بحر

 .(٘)الثانً : أنه االستهزاء والتكذٌب ، لاله مجاهد
 .(ٙ)النفاق ألنه ٌظهر اإلٌمان وٌبطن الكفر. أفاده الماوردي -ها هنا-والثالث: أن المكر 

أصابهم  من  -مطر  -وفً الصحٌح أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صلى بهم الصبح على أثر سماء  
ربكم اللٌلة ؟" لالوا: هللا ورسوله أعلم. لال : "لال : أصبح  اللٌل ثم لال : "هل تدرون ماذا لال

من عبادي مإمن بً وكافر ، فؤما من لال : ُمطرنا بفضل هللا ورحمته ، فذلن مإمن بً كافر 
 .(2)بالكوكب ، وأما من لال : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذان كافر بً مإمن بالكوكب"

ُ أَْسَرُع مَ   لهإالء  -أٌها الرسول-[، أي:" لل ْٕٔكًرا{ ]ٌونس : لوله تعالى:}لُِل َّللاَّ
 .(1)المشركٌن المستهزبٌن: هللا أسرع مكًرا واستدراًجا وعموبة لكم"

 .(5)ٌعنً: أسرع جزاء على المكر" لال الماوردي:" 
ٌمول تعالى ذكره: }لل{ لهإالء المشركٌن المستهزبٌن من حججنا وأدلتنا،  لال الطبري:" 

ٌا دمحم }هللا أسرع مكًرا{، أي: أسرع ِمَحاال بكم، واستدراًجا لكم وعموبةً، منكم، من المكر فً 
 .(ٓٔ)آٌات هللا"
: أشد استدراجا وإمهاال حتى ٌظن الظان من المجرمٌن أنه لٌس بمعذب  لال ابن كثٌر:" 

إنما هو فً مهلة ، ثم ٌإخذ على ؼرة منه ، والكاتبون الكرام ٌكتبون علٌه جمٌع ما ٌفعله، ، و
وٌحصونه علٌه ، ثم ٌعرضون على عالم الؽٌب والشهادة ، فٌجازٌه على الحمٌر والجلٌل والنمٌر 

 .(ٔٔ)والِمْطمٌر"

أي:" إن َحفََظتَنا الذٌن نرسلهم  [،ٕٔلوله تعالى:}إِنَّ ُرسَُلنَا ٌَْكتُبُوَن َما تَْمكُُروَن{ ]ٌونس :  
 .(ٕٔ)إلٌكم ٌكتبون علٌكم ما تمكرون فً آٌاتنا، ثم نحاسبكم على ذلن"

لال الطبري:" ٌمول: إن حفظتنا الذٌن نرسلهم إلٌكم، أٌها الناس، ٌكتبون علٌكم ما  
 .(ٖٔ)تمكرون فً آٌاتنا"

 .(ٗٔ)فً المرآن فهو عمل"« مكر»سفٌان، لال: "كل عن  

                                                                                                                                                                               
 .5ٖ2ٔ/ٙ(:ص5ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .5ٗ/٘ٔ(:ص2٘5ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .(2ٔسلم برلم )( وصحٌح م1ٗٙصحٌح البخاري برلم )(2)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٓٗ/ٕالنكت والعٌون: (5)
 .5ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٓٙ-5ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٓ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٖ1ٔ/ٙ(:ص5ٖٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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 الفوابد:

 من مكر مكر هللا به وهللا أسرع مكرا وأكبر أثرا وضررا. -ٔ
 أن الرب هو النافع الضار. -ٕ
لٌست كل صفة من صفات هللا تعالى تشتك منها أسماء له سبحانه: فمن األمور الخطٌرة  -ٖ

التً ٌجب أن ننتبه إلٌها أنه: لٌست كل صفة هلل تعالى ٌمكن أن نشتك منها اسما له 
تولٌفٌة ٌجب أن نمؾ عند ما  -كما سبك أن أسلفت  - تعالى سبحانه، ذلن ألن أسماء هللا

ورد بها النص فً الكتاب والسنة، وال نزٌد علٌها باجتهاداتنا، ألن ذلن أمَر من الؽٌب 
َ َوهَُو  الذي ال مدخل لنا إلٌه، وبٌان ذلن أن هللا تعالى ٌمول: }إِنَّ اْلُمنَافِِمٌَن ٌَُخاِدعُوَن َّللاَّ

ٌُْر اْلَماِكِرٌَن{ ]آل عمران : ٕٗٔنساء : َخاِدعُُهم{ ]ال ُ َخ ُ َوَّللاَّ [ وٌمول: }َوَمَكُروا َوَمَكَر َّللاَّ
ٌُْر اْلَماِكِرٌَن{ ]األنفال : ٗ٘ ُ َخ ُ َوَّللاَّ [، وٌمول: }َوإَِذا ٕٓ[، وٌمول: }َوٌَْمُكُروَن َوٌَْمكُُر َّللاَّ

اَء َمسَّ  ُ أَْسَرعُ َمْكرا{ أَذَْلنَا النَّاَس َرْحَمةً ِمْن بَْعِد َضرَّ تُْهْم إِذَا لَُهْم َمْكٌر فًِ آٌَاتَِنا لُِل َّللاَّ
[، ٓ٘[، وٌمول: }َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرَنا َمْكًرا َوهُْم اَل ٌَْشعُُروَن{ ]النمل : ٕٔ]ٌونس : 

ٌْداً َوأَ 2ٙوٌمول: }َكذَِلَن ِكْدنَا ِلٌُوسُؾ{ ]ٌوسؾ : ٌْداً{ [، وٌمول: }إِنَُّهْم ٌَِكٌُدوَن َك ِكٌُد َك
 [..الخ من اآلٌات.ٙٔ، ٘ٔ)الطارق 

ثبوت إحصاء الكرام الكاتبٌن لكل ما ٌصدر عن العبد، لال تعالى:} إِنَّ ُرُسلَنَا ٌَْكتُبُوَن َما  -ٗ
 تَْمكُُروَن{.

 
 المرآن

ٌَْن بِِهْم بِِرٌحٍ َطٌِّبٍَة َوفَِرُحوا بَِها }هَُو ال ِذي ٌَُسٌُِّركُْم ِفً اْلبَّرِ َواْلبَْحِر َحت ى إِذَا كُْنتُْم فًِ اْلفُْلِن َوجَ  َر
َ ُمْخِلِص  ٌَن لَهُ َجاَءتَْها ِرٌٌح َعاِصٌف َوَجاَءهُُم اْلَمْوُج ِمْن كُّلِ َمَكاٍن َوَظنُّوا أَن ُهْم أُِحٌَط بِِهْم َدَعُوا ّللا 

ٌْتَنَا ِمْن َهِذِه لَنَكُونَن  ِمَن الش اِكِرٌنَ  ٌَن لَئِْن أَْنَج  [ٕٕ({ ]ٌونس : ٕٕ) الّدِ
 التفسٌر:

فً البر على الدواب وؼٌرها، وفً البحر فً السُّفُن، حتى إذا  -أٌها الناس-هو الذي ٌسٌِّركم 
كنتم فٌها وجرت برٌح طٌبة، وفرح ركاب السفن بالرٌح الطٌبة، جاءت هذه السفَن رٌٌح شدٌدة، 

وأٌمنوا أن الهبلن لد أحاط بهم،  وجاء الركاَب الموُج )وهو ما ارتفع من الماء( من كل مكان،
أخلصوا الدعاء هلل وحده، وتركوا ما كانوا ٌعبدون، ولالوا: لبن أنجٌتنا من هذه الشدة التً نحن 

 فٌها لنكونن من الشاكرٌن لن على نِعَمن.

-ركم [، أي:" هو الذي ٌسٌِّ ٕٕلوله تعالى:}هَُو الَِّذي ٌَُسٌُِّركُْم فًِ اْلَبّرِ َواْلبَْحِر{ ]ٌونس :  
 .(ٔ)فً البر على الدواب وؼٌرها، وفً البحر فً السُّفُن" -أٌها الناس
 .(ٕ)أي : ٌحفظكم وٌكلإكم بحراسته" لال ابن كثٌر:" 
ٌَْن بِِهْم ِبِرٌحٍ َطٌِّبٍَة{ ]ٌونس :   [، أي:" حتى ٕٕلوله تعالى:}َحتَّى إِذَا ُكْنتُْم فًِ اْلفُْلِن َوَجَر

 .(ٖ)هذه السفن، وجرٌن بهم بالرٌح اللٌِّنة الطرٌة التً تسٌَّر السفن" إذا كنتم فً البحر على ظهور
 .(ٖ)السفن"

 .(ٗ)[، أي:" وفرح الركاب بتلن الرٌح الطٌبة"ٕٕلوله تعالى:}َوفَِرُحوا بَِها{ ]ٌونس :  
 .(٘)أي : بسرعة سٌرهم رافمٌن" لال ابن كثٌر:" 

                                                             
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٓٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٓٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
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جؤةً جاءتها الرٌح الشدٌدة [، أي:" وفٕٕلوله تعالى:}َجاَءتَْها ِرٌٌح َعاِصٌؾ{ ]ٌونس :  
 .(ٔ)العاصفة المدّمرة"

فبٌنما هم كذلن إذ } َجاَءتَْها {، أي : تلن السفن } ِرٌٌح َعاِصٌؾ { أي :  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)شدٌدة"

عن عبد هللا بن شداد بن المناد لال :"الرٌح من روح هللا. فإذا رأٌتموها فاسؤلوا هللا من  
 .(ٖ)شرها"خٌرها وتعوذوا باهلل من 

[، أي:" وأحاطت بهم أمواج ٕٕلوله تعالى:}َوَجاَءهُُم اْلَمْوُج ِمْن كُّلِ َمَكاٍن{ ]ٌونس :  
 .(ٗ)البحار من كل جهة"

 .(٘)أي : اؼتلم البحر علٌهم " لال ابن كثٌر:" 
أحاط [، أي:" وأٌمنوا أن الهبلن لد ٕٕلوله تعالى:}َوَظنُّوا أَنَُّهْم أُِحٌَط بِِهْم{ ]ٌونس :  

 .(ٙ)بهم"
 .(2)أي : هلكوا" لال ابن كثٌر:" 
 .(1)فً المرآن فهو ٌمٌن"« ظن»عن مجاهد لال: "ما كان من  
ٌَن{ ]ٌونس :   َ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ [، أي:" أخلصوا الدعاء هلل ٕٕلوله تعالى:}َدَعُوا َّللاَّ

 .(5)وتركوا ما كانوا ٌعبدون"
نما وال وثنا ، بل ٌفردونه بالدعاء واالبتهال ، أي : ال ٌدعون معه ص لال ابن كثٌر:" 

اكُْم إِلَى اْلبَ  ا نَجَّ رُّ فًِ اْلبَْحِر َضلَّ َمْن تَْدعُوَن إِال إٌَِّاهُ فَلَمَّ ّرِ كما لال تعالى : } َوإِذَا َمسَّكُُم الضُّ
 .(ٓٔ)[" 2ٙأَْعَرْضتُْم َوَكاَن اإلْنَساُن َكفُوًرا { ] اإلسراء : 

ي: دعوه وحده وتركوا ما كانوا ٌعبدون، وفً هذا دلٌل على أن الخلك لال المرطبً:" أ 
جبلوا على الرجوع إلى هللا فً الشدابد، وأن المضطر ٌجاب دعاإه، وإن كان كافرا، النمطاع 

األسباب ورجوعه إلى الواحد رب األرباب... ولال بعض المفسرٌن: إنهم لالوا فً دعابهم 
 .(ٔٔ)لٌوم. وهً لؽة العجم"، أي: ٌا حً ٌا «أهٌا شراهٌا:»

عن لتادة :"}دعوا هللا مخلصٌن له الدٌن{، لال: إذا مسهم الضر فً البحر أخلصوا هلل  
 .(ٕٔ)الدعاء"

شراها، تفسٌره: ٌا حً ٌا  (ٖٔ)عن أبً عبٌدة فً لوله: "}مخلصٌن له الدٌن{، لال: هنا 
 .(ٗٔ)لٌوم"

ال إله إال هللا فمل على إثرها: ن سعٌد بن جبٌر:"}مخلصٌن له الدٌن{، لال: إذا للت ع 
 .(ٔ)الحمد هلل رب العالمٌن"

                                                             
 .ٓٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٖ1ٔ/ٙ(:ص5ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٓٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر:( ٙ)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٖ1ٔ/ٙ(:ص52ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر:(5)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٖ٘/1تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .5ٖ5ٔ/ٙ(:ص55ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .«أهٌا»هكذا فً المطبوع!، والمشهور:  (ٖٔ)
 .5ٖ5ٔ/ٙ(:ص51ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)



ٖٔٔ 
 

 .(ٕ)عن ابن عباس لال: "اإلخبلص هكذا، وأشار أبو خالد بإصبعه السبابة" 

إفراده بالدعاء من ؼٌر إشران أصنام وال ؼٌرها، «: اإلخبلص»معنى  لال أبو حٌان:" 
خبلص إٌمان، لكن ألجل العلم بؤنه لال معناه: ابن عباس وابن زٌد. ولال الحسن: مخلصٌن ال إ

ال ٌنجٌهم من ذلن إال هللا، فٌكون ذلن جارٌا مجرى اإلٌمان االضطراري انتهى. واالعتراؾ 
باهلل مركوز فً طبابع العالم، وهم مجبولون على أنه المتصرؾ فً األشٌاء، ولذلن إذا حمت 

 .(ٖ)الحمابك رجعوا إلٌه كلهم مإمنهم وكافرهم"
وظاهر اآلٌة أنه لٌس المراد تخصٌص الدعاء فمط به سبحانه بل  لال االلوسً:" 

ً ما كان  ً ألنهم بمجرد ذلن ال ٌكونون مخلصٌن له الدٌن، وأٌا تخصٌص العبادة به تعالى أٌضا
 فاآلٌة دالة على أن المشركٌن ال ٌدعون ؼٌره تعالى فً تلن الحال.

جسٌم فً بر أو بحر دعوا  وأنت خبٌر بؤن الناس الٌوم إذا اعتراهم أمر خطٌر وخطب
من ال ٌضر وال ٌنفع وال ٌرى وال ٌسمع، فمنهم من ٌدعو الخضر وإلٌاس، ومنهم من ٌنادي أبا 
الخمٌس والعباس، ومنهم من ٌستؽٌث بؤحد األبمة، ومنهم من ٌضرع إلى شٌخ من مشابخ األمة، 

نه لو دعا هللا تعالى وال ترى فٌهم أحداً ٌخص مواله بتضرعه ودعاه، وال ٌكاد ٌمر له ببال أ
وحده ٌنجو من هاتٌن األهوال، فباهلل تعالى علٌن لل لً أي الفرٌمٌن من هذه الحٌثٌة أهدى 
 سبٌبلً، وأي الداعٌٌن ألوم لٌبلً، وإلى هللا تعالى المشتكى من زمان عصفت فٌه رٌح الجهالة،

بؽٌر هللا تعالى للنجاة وتبلطمت أمواج الضبللة، وخرلت سفٌنة الشرٌعة، واتخذت االستؽاثة 
ذرٌعة، وتعذر على العارفٌن األمر بالمعروؾ، ومالت دون النهً عن المنكر صنوؾ 

 .(ٗ)الحتوؾ"

ٌْتََنا ِمْن َهِذِه َلنَكُونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرٌَن{ ]ٌونس :   [، أي:" لبن أنمذتنا ٕٕلوله تعالى:}لَبِْن أَْنَج
رٌن لن على نعمابن، والعاملٌن بطاعتن من هذه الشدابد واألهوال لنكونن من الشاك

 .(٘)ومرضاتن"
أي : ال نشرن بن أحدا ، ولنفردنن بالعبادة هنان كما أفردنان بالدعاء  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)هاهنا "

عن ابن عباس لال:" إذا ضل الرجل الطرٌك دعا هللا مخلصا لبن أنجٌتنا من هذه لنكونن  
 .(2)من الشاكرٌن"

 فإن للت: ما فابدة صرؾ الكبلم عن الخطاب إلى الؽٌبة؟ لال الزمخشري:" 

للت: المبالؽة، كؤنه ٌذكر لؽٌرهم حالهم لٌعجبهم منها وٌستدعى منهم اإلنكار 
 .(1)والتمبٌح"

 الفوابد:

بٌان ضعؾ اإلنسان وفمره إلى هللا وحاجته إلٌه عز وجل فً حفظ حٌاته وبمابه إلى  -ٔ
 أجله.

                                                                                                                                                                               
 .5ٖ5ٔ/ٙ(:صٖٓٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٖ5ٔ/ٙ(:صٖٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٗ/ٙالبحر المحٌط: (ٖ)
 .1ٖٖ-1ٕٖ/ٕؼاٌة األمانً فً الرد على النبهانً: (ٗ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٖ5ٔ/ٙ(:صٕٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٖٖ/ٕالكشاؾ: (1)



ٔٔٗ 
 

 الشدة آٌة أن التوحٌد أصل والشرن طارىء.إخبلص العبد الدعاء فً حال  -ٕ
ٌُِّركُْم فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر{، ولوله  -ٖ ٌّر»ٌدل على خلك األفعال لوله تعالى: }هَُو الَِّذي ٌَُس « ٌس

اللٌل والنهار، وهو خلمه الختبلؾ اللٌل والنهار فتكون ٌسٌر أي « ٌمّلِب»على وزن 
هللا أنطك الخلك وال أنه سٌرهم بل هم الخالمون ٌخلك السٌر فٌهم، والمدرٌة ال ٌمولون إن 

لنطمهم وسٌرهم، وهذا رد منهم للمرآن الذي ختم هللا على للوبهم وجعل علٌها أكنة أن 
 .(ٔ)ٌفمهوه

فً االستدالل لخلك أفعال العباد، ولال:  -رحمه هللا  -وذكر هذه اآلٌة ابن المٌم 
 .(ٕ)ٌسٌر""فالتٌسٌر فعله والسٌر فعل العباد وهو أثر الت

فالمدرٌة الذٌن أنكروا أن هللا ٌخلك أفعال العباد ٌستدلون باآلٌات التً نسب هللا 
فٌها الفعل إلى العباد. والجبرٌة الذٌن ٌمولون إن العباد ال تنسب أفعالهم إلٌهم إال كما 
تنسب إلى الجمادات وجعلوا حركتهم حركة اضرارٌة ال اختٌار لهم فٌها، استدل هإالء 

ت التً تنسب الفعل إلى هللا عزوجل كموله تعالى: }ُهَو الَِّذي ٌَُسٌُِّركُْم فًِ اْلَبّرِ باآلٌا
َواْلبَْحِر{ ولوله تعالى: }َوأَنَّهُ هَُو أَْضَحَن َوأَْبَكى{ ونحوها من اآلٌات. وكبل المولٌن فاسد 
ألخذهم ببعض النصوص وتركهم البعض اآلخر، فالمدرٌة تركت النصوص الدالة على 
خلك هللا لؤلفعال والجبرٌة تركت النصوص الدالة على نسبة األفعال إلى العباد وأن لهم 

 فٌها إرادة واختٌار.
أما أهل السنة فجمعوا بٌن اآلٌات وأخذوا بجمٌع المرآن فكانوا على االستمامة، 

تدل فمالوا اآلٌات التً تدل على نسبة الفعل إلى هللا المراد بها خلمه لها، واآلٌات التً 
على نسبة الفعل إلى العباد فالمراد بها لٌام األفعال بهم أو أنهم المكتسبون لها بإرادتهم 

 واختٌارهم.

 
 المرآن

ٌِْر اْلَحّكِ ٌَا أٌََُّها الن اُس إِن َما بَْغٌُكُْم َعلَى أَ  ا أَْنَجاهُْم إِذَا هُْم ٌَْبغُوَن فًِ اِْلَْرِض بِغَ ْنفُِسكُْم َمتَاَع }فَلَم 
ْنٌَا ثُم  إِلٌَْنَا َمْرِجعُكُْم فَنُنَبِّئُكُْم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن )  [ٖٕ({ ]ٌونس : ٖٕاْلَحٌَاِة الدُّ

 التفسٌر:
فلما أنجاهم هللا من الشدابد واألهوال إذا هم ٌعملون فً األرض بالفساد وبالمعاصً. ٌا أٌها 

ع فً الحٌاة الدنٌا الزابلة، ثم إلٌنا مصٌركم الناس إنما َوباُل بؽٌكم راجع على أنفسكم، لكم متا
 ومرجعكم، فنخبركم بجمٌع أعمالكم، ونحاسبكم علٌها.

ٌِْر اْلَحّكِ{ ]ٌونس :   ا أَْنَجاهُْم إِذَا هُْم ٌَْبؽُوَن فًِ اأْلَْرِض بِؽَ [، أي:" فلما ٖٕلوله تعالى:}فَلَمَّ
 .(ٖ)ً"خلّصهم وأنمذهم إذا هم ٌعملون فً األرض بالفساد والمعاص

 .(ٗ)عن مجاهد لوله: "}ٌبؽون{، لال: ٌلعبون" 

[، أي:" ٌا أٌها الناس إنما ٖٕلوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِنََّما بَْؽٌُكُْم َعلَى أَْنفُِسكُْم{ ]ٌونس :  
 .(٘)َوباُل بؽٌكم راجع على أنفسكم"

 تضرون به أحدا ؼٌركم أي : إنما ٌذوق وبال هذا البؽً أنتم أنفسكم وال لال ابن كثٌر:" 
ما من ذنب أجدر أن ٌعجل هللا عموبته فً الدنٌا ، مع ما ٌَدخر هللا »، كما جاء فً الحدٌث : 

 .(ٕ)"(ٔ)«لصاحبه فً اآلخرة ، من البؽً ولطٌعة الرحم

                                                             
 .2ٕٓ/ٔاالنتصار فً الرد على المعتزلة المدرٌة األشرار:انظر:  (ٔ)
 .1٘شفاء العلٌل:(ٕ)
 .ٓٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5ٖ5ٔ/ٙ(:صٖٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر:(٘)



ٔٔ٘ 
 

 .(ٖ)عن ابن عباس:"}ٌا أٌها الناس{، أي: الفرٌمٌن جمٌعا الكفار والمنافمٌن" 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: ال ٌإخر هللا عموبة البؽً فإن هللا لال: إنما بؽٌكم عن زٌد بن أسلم :"أن  
 .(ٗ)على أنفسكم"

ٌونس عن الزهري لال: "بلؽنا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: ال تبػ وال تعن باؼٌا فإن هللا ٌمول:  
 .(٘)ٌا أٌها الناس إنما بؽٌكم على أنفسكم"

ْنٌَا{ ]ٌونس :  لوله تعالى:}َمتَاعَ  [، أي:" لكم متاع فً الحٌاة الدنٌا ٖٕاْلَحٌَاِة الدُّ
 .(ٙ)الزابلة"

 .(2)أي : إنما لكم متاع فً الحٌاة الدنٌا الدنٌبة الحمٌرة" لال ابن كثٌر:" 
لال الصابونً:أي:" تتمتعون فً هذه الحٌاة بالشهوات الفانٌة، التً تعمبها الحسرات 

 .(1)البالٌة"
 .(5)"}متاع الحٌاة الدنٌا{، لال: مثل زاد الراعً" عن األعمش:

عن لتادة: "}متاع الحٌاة الدنٌا{، لال: هً متاع متروكة أوشكت وهللا الذي ال إله إال هو 
 .(ٓٔ)أن تضمحل عن أهلها فخذوا من هذا المتاع طاعة هللا إن استطعتم وال لوة إال باهلل"

َنا َمْرِجعُكُْم{ ٌْ  .(ٔٔ)[، أي:" ثم إلٌنا مصٌركم ومرجعكم"ٖٕ]ٌونس :  لوله تعالى:}ثُمَّ إِلَ
 .(ٕٔ)ن أبً العالٌة لال: "ٌرجعون إلٌه بعد الحٌاة"ع
 .(ٖٔ)أي : مصٌركم ومآلكم" لال ابن كثٌر:" 

[، أي:" فنخبركم بجمٌع أعمالكم، ٖٕلوله تعالى:}فَنُنَبِّبُكُْم بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]ٌونس : 
 .(ٗٔ)ونحاسبكم علٌها"

أي : فنخبركم بجمٌع أعمالكم ، ونوفٌكم إٌاها ، فمن وجد خٌرا فلٌحمد  ال ابن كثٌر:"ل 
 .(٘ٔ)هللا ، ومن وجد ؼٌر ذلن فبل ٌلومن إال نفسه "

عن الربٌع بن أنس لال: "ٌبعثهم هللا من بعد الموت فٌبعث أولٌاءه وأعداءه فٌنببهم 
 .(ٙٔ)بؤعمالهم"

لطبٌعة اإِلنسان الجحود، ال ٌذكر هللا إال فً ساعة لال الصابونً:" واآلٌة الكرٌمة تمثٌٌل 
العسرة، وال ٌرجع إلٌه إال ولت الكرب والشدة، فإِذا نّجاه هللا من الضٌك، وكشؾ عنه الكرب، 

 .(2ٔ)رجع إلى الكفر والعصٌان، وتمادى فً الشّرِ والطؽٌان"

                                                                                                                                                                               
لم ( وابن ماجه فً السنن برٕٔٔ٘( والترمذي فً السنن برلم )5ٕٓٗرواه أبو داود فً السنن برلم )(ٔ)
 .( من حدٌث أبً بكرة رضً هللا عنه ، ولال الترمذي : "هذا حدٌث حسن صحٌح"ٕٔٔٗ)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٖ5ٔ/ٙ(:صٖٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٗٓٔ/ٙ(:صٖ٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٗٓٔ/ٙ(:صٖٙٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر:(ٙ)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٓٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .5ٗٓٔ/ٙ(:ص2ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٗٓٔ/ٙ(:ص1ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .5ٗٓٔ/ٙ(:ص5ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .5ٗٓٔ/ٙ(:صٖٓٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .ٓٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (2ٔ)
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 الفوابد:

لى أصحابها رواجع: بؽً اإلنسان عابد على نفسه كمكره ونكثه وفى الحدٌث "ثبلث ع -ٔ
 .(ٔ)البؽً والمكر والنكث"

 -تعالى  -هو الذي ٌنجً عباده من ظلمات البر والبحر، إذ أمر هللا  –تعالى  -أن هللا  -ٕ
أن ٌمول للمشركٌن ساببًل إٌاهم عن الذي ٌنجٌهم من ظلمات البّرِ والبحر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسوله 

ًعا َوُخْفٌَةً لَبِْن إذا أحاطت بهم }لُْل َمْن  ٌكُْم ِمْن ظُلَُماِت اْلَبّرِ َواْلَبْحِر تَْدعُونَهُ تََضرُّ ٌُنَّجِ
 [.ٖٙأَْنَجانَا ِمْن َهِذِه لَنَكُونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرٌَن{ ]األنعام: 

والمراد بالظلمات فً اآلٌة الشدابد واألهوال والكربات التً تحٌك باإلنسان فً 
تمول: عاٌم أسود، وٌوٌم مظلٌم، ولد اعتاد اإلنسان حتى لو كان  البّرِ والبحر، والعرب

ًعا وخفٌة، أي: ٌدعوه  مشرًكا إذا أحاطت به ظلمات البّرِ والبحر أن ٌدعو ربَّه تضرُّ
راعة، وهً شدَّة الفمر والحاجة إلى ربِّه، وٌدعوه خفٌةً، أي: سّراً، وأعلمنا  مظهًرا الضَّ

بَّه }لَبِْن أَْنَجانَا ِمْن َهِذِه لََنكُونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرٌَن{. واإلنسان ربُّنا أنَّه ٌمول فً مناجاته ر
ه إلى ربه  عندما تحٌط به المصابب العظام والكوارث التً ال ٌستطٌع لها دفعًا ٌتوجَّ
مخلًصا له الدٌن، ألنَّه فً حالة االضطرار ٌعلم أنه ال ملجؤ من هللا إال إلٌه، وأنَّه ال 

ٌُِّركُْم ِفً اْلَبّرِ َواْلبَْحِر َحتَّى إِذَا كُْنتُْم فًِ  ٌنجٌه مما حلَّ  ًُّ المٌوم، }ُهَو الَِّذي ٌَُس به إال الح
ٌَْن بِِهْم بِِرٌحٍ َطٌِّبٍَة َوفَِرُحوا بَِها َجاَءتَْها ِرٌٌح َعاِصٌؾ َوَجاَءهُُم اْلَمْوُج ِمْن ُكّلِ  اْلفُْلِن َوَجَر

ٌْتََنا ِمْن َهِذِه لَنَُكونَنَّ ِمَن َمَكاٍن َوَظنُّوا أَنَُّهْم أُحِ  ٌَن لَبِْن أَْنَج َ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ ٌَط بِِهْم َدَعُوا َّللاَّ
ٌِْر اْلَحّكِ{ ]ٌونس:  ٌَْبؽُوَن فًِ اأْلَْرِض بِؽَ ا أَْنَجاهُْم إِذَا هُْم   [.ٖٕ - ٕٕالشَّاِكِرٌَن * فَلَمَّ

ب عندما ولع خلٌل فً ولد تحدَّث بعض ركَّاب الطابرات عن حال الركا
عوا إلى ربِّهم  طابرتهم، وهً تطٌر بهم فً الفضاء، وتكاد تسمط بهم، وبٌَّن كٌؾ تضرَّ

 مخلصٌن له الدٌن، ال فرق بٌن الفاسك والعالم باهلل.
أنه وحده المادر على إنجاء عباده من الكوارث  -سبحانه  -وأخبرنا ربُّنا 

عد أن ٌنجٌهم ربُّهم مما أصابهم ٌعودون إلى والكروب التً تحٌط بهم، ولكنَّ هإالء ب
ٌكُْم ِمْنَها َوِمْن ُكّلِ َكْرٍب ثُمَّ أَْنتُْم تُْشِركُوَن{ ]األنعام:  ُ ٌُنَّجِ  [.ٗٙشركهم وكفرهم }لُِل َّللاَّ

أن الكفار فً زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كانوا ٌعلمون علما ٌمٌنا أن ما ذكر من إجابة المضطر  -ٖ
عن المكروب، من خصابص الربوبٌة وكانوا إذا دهمتهم الكروب، وكشؾ السوء 

كإحاطة األمواج بهم فً البحر، فً ولت العواصؾ ٌخلصون الدعاء هلل وحده، لعلمهم 
 أن كشؾ ذلن من خصابصه فإذا أنجاهم من الكرب رجعوا إلى اإلشران.

 مطلك. أن كل نعمة هً منه سبحانه وتعالى؛ فاالفتمار إلٌه ذاتً وؼناه تعالى -ٗ
 .(ٕ)تمرٌر مبدأ البعث والجزاء ٌوم المٌامة -٘

 
 المرآن

ا ٌَؤْكُ  ْنٌَا َكَماٍء أَْنَزْلنَاهُ ِمَن الس َماِء فَاْختَلََط بِِه نَبَاُت اِْلَْرِض ِمم  ُل الن اُس }إِن َما َمثَُل اْلَحٌَاِة الدُّ
ٌْاًل َواِْلَْنعَاُم َحت ى إِذَا أََخذَِت اِْلَْرُض ُزْخُرفََها  ٌَْها أَتَاَها أَْمُرنَا لَ ٌ نَْت َوَظن  أَْهلَُها أَن ُهْم لَاِدُروَن َعلَ َواز 

ُل اآْلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَتَفَك ُروَن ) ({ ٕٗأَْو نََهاًرا فََجعَْلنَاَها َحِصًٌدا َكؤَْن لَْم تَْغَن بِاِْلَْمِس َكذَِلَن نُفَّصِ
 [ٕٗ]ٌونس : 

 التفسٌر:
لدنٌا وما تتفاخرون به فٌها من زٌنة وأموال، كمثل مطر أنزلناه من السماء إلى إنما مثل الحٌاة ا

األرض، فنبتت به أنواع من النبات مختلط بعضها ببعض مما ٌمتات به الناس من الثمار، وما 
تؤكله الحٌوانات من النبات، حتى إذا ظهر ُحْسُن هذه األرض وبهاإها، وظن أهل هذه األرض 
                                                             

 فً ضعٌؾ الجامع. ٕ٘٘٘)ضعٌؾ( انظر حدٌث رلم: (ٔ)
 .ٖٓٔ-ٕٓٔانظر: هللا ٌحدث عباده عن نفسه: (ٕ)
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حصادها واالنتفاع بها، جاءها أمرنا ولضاإنا بهبلن ما علٌها من النبات، أنهم لادرون على 
والزٌنة إما لٌبل وإما نهاًرا، فجعلنا هذه النباتات واألشجار محصودة ممطوعة ال شًء فٌها، كؤن 
لم تكن تلن الزروع والنباتات لابمة لبل ذلن على وجه األرض، فكذلن ٌؤتً الفناء على ما 

َمثََل هذه الدنٌا  -أٌها الناس-نٌاكم وزخارفها فٌفنٌها هللا وٌهلكها. وكما بٌَّنا لكم تتباَهون به من د
فناكم بحمٌمتها، نبٌِّن حججنا وأدلتنا لموم ٌتفكرون فً آٌات هللا، وٌتدبرون ما ٌنفعهم فً  وعرَّ

 الدنٌا واآلخرة.

ٌَا َكَماٍء أَْنزَ   ْن [، أي:" إنما مثل ْٕٗلَناهُ ِمَن السََّماِء{ ]ٌونس : لوله تعالى:}إِنََّما َمثَُل اْلَحٌَاِة الدُّ
الحٌاة الدنٌا وما تتفاخرون به فٌها من زٌنة وأموال، كمثل مطر أنزلناه من السماء إلى 

 .(ٔ)األرض"
عن ابن عباس لال: "ضرب هللا مثبل حسنا، وكل أمثاله حسن، وهو مثل خص به هللا  

 .(ٕ)المإمن والكافر فٌما أوتٌا"
 .(ٖ)ر بن حوشب :"أن أبا هرٌرة لال: ما نزل لطر إال بمٌزان"عن شه 

عن عكرمة لال: ٌنزل هللا الماء من السماء السابعة فتسع المطرة منه على السحابة مثل 
 .(ٗ)البعٌر"

ا ٌَؤُْكُل النَّاُس َواأْلَْنعَاُم{ ]ٌونس :   [، ٕٗلوله تعالى:}فَاْختَلََط بِِه نَبَاُت اأْلَْرِض ِممَّ
أي:"فنبتت به أنواع من النبات مختلط بعضها ببعض مما ٌمتات به الناس من الثمار، وما تؤكله 

 .(٘)الحٌوانات من النبات"
 .(ٙ)أما اختلط به نبات األرض فاختلط فنبت بالماء من كل لون" لال عطاء:" 
 .(2)عن السدي :لوله }األنعام{، لال: "واألنعام: الراعٌة" 

تبارن و تعالى مثبل لزهرة الحٌاة الدنٌا وزٌنتها وسرعة  ضرب لال ابن كثٌر:" 
انمضابها وزوالها ، بالنبات الذي أخرجه هللا من األرض بما أنزل من السماء من الماء ، مما 
ٌؤكل الناس من زرع وثمار ، على اختبلؾ أنواعها وأصنافها ، وما تؤكل األنعام من أب ولَْضب 

 .(1)وؼٌر ذلن"

هذا من التشبٌه المركب، شبهت حال الدنٌا فً سرعة تمضٌها  لال الزمخشري:" 
وانمراض نعٌمها بعد اإللبال، بحال نبات األرض فً جفافه وذهابه حطاما بعد ما التؾ ونكابؾ، 

 .(5)فاختلط به فاشتبن بسببه حتى خالط بعضه بعضا"« ٗ»وزٌن األرض بخضرته ورفٌفه 

ٌََّنْت{ ]ٌونس : لوله تعالى:}َحتَّى إِذَا أََخذَِت اأْلَ   [، أي:" حتى إذا ْٕٗرُض ُزْخُرفََها َوازَّ
  .(ٓٔ)ظهر ُحْسُن هذه األرض وبهاإها"

                                                             
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)

. انظر: جامع أنس (عن5ٗٗ/1أخرجه أبو الشٌخ فى تفسٌره، وابن مردوٌه، والخطٌب )
 ٗ٘ٗ/ٔٔ(:ص5ٕٔٔٔاالحادٌث)

 .5ٗٓٔ/ٙ(:صٖٔٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٗٓٔ/ٙ(:صٕٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٗٓٔ/ٙ(:صٖٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .5ٗٔٔ/ٙ(:صٖٗٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٗٔٔ/ٙ(:صٖ٘ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٓٗ/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر:(ٓٔ)
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ٌَّنَْت { أي : َحسُنت بما خرج من  ُرباها من  لال ابن كثٌر:"  أي : زٌنتها الفانٌة، } َوازَّ
 .(ٔ)زهور نَِضرة مختلفة األشكال واأللوان"

جعلت األرض آخذة زخرفها على التمثٌل بالعروس، إذا أخذت الثٌاب  لال الزمخشري:" 
الفاخرة من كل لون، فاكتستها وتزٌنت بؽٌرها من ألوان الزٌن. وأصل ازٌنت تزٌنت، 

 .(ٕ)فؤدؼم"

أو ٌكون لن »عن مجاهد لال: "ما كنت أدري ما الزخرؾ حتى لرأت لراءة عبد هللا:  
 .(ٖ)«"بٌت من ذهب

}حتى إذا أخذت األرض زخرفها{، اآلٌة،: أي وهللا، لبن تشبََّث بالدنٌا عن لتادة لوله:" 
 .(ٗ)وَحِدب علٌها، لتوشن الدنٌا أن تلفظه وتمضً منه"

 .(٘):"}وازٌنت{، لال: أنبتت وحسَُنت" -أٌضا-عن لتادة: و 

وباألصل لرأ عبد هللا. ولرئ: وأزٌنت، أى أفعلت، ، تزٌنت، فؤدؼم«: ازٌنت"»وأصل  
 .(ٙ)إعبلل الفعل كؤؼٌلت أى صارت ذات زٌنة. وازٌانت، بوزن ابٌاضت"من ؼٌر 

ٌَْها{ ]ٌونس :   [، أي:" وظنَّ أصحابها أنهم ٕٗلوله تعالى:}َوَظنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم لَاِدُروَن َعلَ
  .(2)متمكنون من االنتفاع بها، محّصلون لثمرتها وؼلّتها"

 .(1)محصلون لثمرتها، رافعون لؽلتها"لال الزمخشري:أي:" متمكنون من منفعتها  
ٌَْها { أي :  لال ابن كثٌر:"  } َوَظنَّ أَْهلَُها { الذٌن زرعوها وؼرسوها، } أَنَُّهْم لَاِدُروَن َعلَ

 .(5)على َجذاذها وحصادها"

عن عبد الرحمن بن أبً بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، لال: "سمعت  
ٌََّنْت َوظََّن أَْهلَُها أَنَّهْم مروان ٌمرأ على المنبر هذه  اآلٌة: }َحتَّى إِذَا أََخذَِت األَْرُض ُزْخُرفََها َوازَّ

ٌَْها َوَما َكاَن هللاُ ِلٌُْهِلَكَها إِال بِذُنُوِب أَْهِلَها{، لال: لد لرأتها، ولٌست فً المصحؾ. فمال  لَاِدُروَن َعلَ
اس. فؤرسلوا إلى ابن عباس فمال: هكذا عباس بن عبد هللا بن العباس: هكذا ٌمرإها ابن عب

ًُّ بن كعب"  .(ٓٔ)ألرأنً أب
لال السٌد أحمد دمحم شاكر:" وهذا الخبر كما ترى، هالن اإلسناد من نواحٌه. والمراءة  

التً فٌه إذا صحت من ؼٌر هذا الطرٌك الهالن، فهً لراءة تفسٌر، كما هو معروؾ، وكما 
جل لمارئ أنة ٌمرأ بمثلها على أنها نص التبلوة، لشذوذها، أشرنا إلٌه مراًرا فً أشباهها. وال ٌ

 .(ٔٔ)ولمخالفتها رسم المصحؾ بالزٌادة، بؽٌر حجة ٌجب التسلٌم لها"
ٌْبًل أَْو نََهاًرا{ ]ٌونس :   [، أي:" جاءها أمرنا ولضاإنا بهبلن ٕٗلوله تعالى:}أَتَاَها أَْمُرنَا لَ

 .(ٕٔ)ا نهاًرا"ما علٌها من النبات، والزٌنة إما لٌبل وإم

                                                             
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٗٔٔ/ٙ(:صٖٙٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2٘/٘ٔ(:ص2٘55ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2٘/٘ٔ(:ص2ٙٓٓٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٓٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر:( 2)
 .ٖٔٗ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2٘/٘ٔ(:ص2ٙٓٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 [ٕ.]كبلم المحمك: الهامش:2٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر:(ٕٔ)
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 .(ٔ)أي: عذابنا لٌبل أو نهارا" لال السمعانً:" 
لال الزمخشري:" وهو ضرب زرعها ببعض العاهات بعد أمنهم واستٌمانهم أنه لد  

 .(ٕ)سلم"
أي: فً لٌل أو فً نهار، ولعل المراد اإلشارة إلى أنه ال فرق فً إتٌان  لال األلوسً:" 

 .(ٖ)العذاب بٌن زمن ؼفلتهم وزمن ٌمظتهم إذ ال ٌمنع منه مانع وال ٌدفع عنه دافع"
ٌَْها { أي :  لال ابن كثٌر:"  } َوَظنَّ أَْهلَُها { الذٌن زرعوها وؼرسوها، } أَنَُّهْم لَاِدُروَن َعلَ

وحصادها فبٌناهم  كذلن إذ جاءتها صاعمة ، أو رٌح بادرة ، فؤٌبست أورالها ،  على َجذاذها
 .(ٗ)وأتلفت ثمارها"

[، أي:" فجعلنا هذه النباتات واألشجار ٕٗلوله تعالى:}فََجعَْلنَاَها َحِصًٌدا{ ]ٌونس :  
 .(٘)محصودة ممطوعة ال شًء فٌها"

 .(ٙ)ن أصله"أي: فجعلنا نباتها شبٌها بما حصد م لال األلوسً:" 
 .(2)أي : ٌبسا بعد ]تلن[ الخضرة والنضارة " لال ابن كثٌر:" 

 .(1)الحصٌد: المحصود، والمعنى ها هنا: هو االستبصال بالعذاب" لال السمعانً:" 
 :(5)[، وجهانٕٗلوله تعالى:}فََجعَْلنَاَها َحِصًٌدا{ ]ٌونس : وفً  

 أحدهما : ذاهباً .
 الثانً : ٌابساً .

[، أي:" كؤن لم تكن تلن الزروع ٕٗتعالى:}َكؤَْن لَْم تَْؽَن بِاأْلَْمِس{ ]ٌونس : لوله  
والنباتات لابمة لبل ذلن على وجه األرض، فكذلن ٌؤتً الفناء على ما تتباَهون به من دنٌاكم 

 .(ٓٔ)وزخارفها فٌفنٌها هللا وٌهلكها"
ا األمور بعد زوالها كؤنها لم أي : كؤنها ما كانت حسناء لبل ذلن... وهكذ لال ابن كثٌر:" 

تكن ؛ ولهذا جاء فً الحدٌث : ٌإتى بؤنعم أهل الدنٌا ، فٌُْؽَمس فً النار َؼْمَسة ثم ٌمال له : هل 
رأٌت خًٌرا لط ؟ ]هل مر بن نعٌم لط ؟[ فٌمول : ال. وٌإتى بؤشد الناس عذابًا فً الدنٌا، فٌؽمس 

 .(ٕٔ)"(ٔٔ)«لط ؟ فٌمول : الفً النعٌم ؼمسة ، ثم ٌمال له : هل رأٌت بإسا 

ٌمول: كؤن لم تكن تلن الزروع والنبات على ظهر األرض نابتةً لابمة  لال الطبري:" 
ًَ فبلن بمكان كذا، ٌَْؽنَى به، إذا ألام به، كما لال  على األرض لبل ذلن باألمس، وأصله: من :َؼنِ

 :(ٖٔ)النابؽة الذبٌانً

 ِمْنَها بِعَْطِؾ ِرَساَلٍة َوتََودُّد               َؼنٌَِْت بِذَِلَن إِْذ هُُم لََن ِجٌَرةٌ 

                                                             
 .2ٖٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٙ/ٙروح المعانً: (ٖ)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .5ٙ/ٙروح المعانً: (ٙ)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٖٙ/ٕتفسٌر السمعانً: (1)
 .ٖٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر:(ٓٔ)
 .(ٕٖٔٗسنن ابن ماجه برلم )(ٔٔ)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 المشهورة التً وصؾ فٌها المتجردة، ولبله:، من لصٌدته ٘ٙدٌوانه: (ٖٔ)
ٌَْر أَْن لَْم تَْمِصدِ    .فًِ إثِْر ؼانٌٍة َرَمتَْن بَِسْهِماَ ... فؤََصاَب لَْلبََن َؼ
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ٌمول: فكذلن ٌؤتً الفناء على ما تتباهون به من دنٌاكم وزخارفها، فٌفنٌها وٌهلكها كما أهلن 
أمُرنا ولضاإنا نبات هذه األرض بعد حسنها وبهجتها، حتى صارت كؤن لم تؽن باألمس، كؤن 

 .(ٔ)لم تكن لبل ذلن نباتًا على ظهرها "

 .(ٕ)عن السدي:"}كؤن لم تؽن باألمس{، بزٌنتها" 

 .(ٖ)مثل فً الولت المرٌب، كؤنه لٌل: كؤن لم تؽن آنفا"« األمس» لال الزمخشري:"
عبارة عن مطلك الولت، وال هو مرادؾ كموله: آنفا، « األمس»ولٌس  لال أبو حٌان:" 

مضى من الزمان. ولوال أن لاببل ألن آنفا معناه الساعة، والمعنى: كؤن لم ٌكن لها وجود فٌما 
لال فً ؼٌر المرآن كؤن لم ٌكن لها وجود الساعة لم ٌصح هذا المعنى، ألنه ال وجود لها الساعة، 
فكٌؾ تشبه وهً ال وجود لها حمٌمة بما ال وجود لها حمٌمة؟ إنما ٌشبه ما انتفى وجوده اآلن بما 

من حالة الوجود إلى حالة العدم، فكؤن  لدر انتفاء وجوده فً الزمان الماضً، لسرعة انتماله
 .(ٗ)حالة الوجود ما سبمت له"

 [، أربعة أوجه من التفسٌر:ٕٗلوله تعالى:}َكؤَْن لَْم تَْؽَن بِاأْلَْمِس{ ]ٌونس : وفً  

 .(٘)أحدها : كؤن لم تعمر باألمس ، لاله الكلبً
 :(2)، ومنه لول لبٌد(ٙ)، لاله لتادةكؤن لم تعشْ  الثانً :

 َوَؼنٌُِت َسْبتًا لَْبَل َمْجَرى َداِحٍس              لَْو َكاَن للنِّْفِس اللَُّجوجِ ُخلُودُ 

الثالث : كؤن لم تمم باألمس ، ومن لولهم ؼنى فبلن بالمكان إذا ألام فٌه ، حكاه الماوردي عن 
ًّ بن عٌسى  .(1)عل

 ً  .(5)الرابع: كؤن لم تنعم باألمس ، لاله لتادة أٌضا
: روي عن  ًّ كؤن لم تؽن باألمس وما »أبً سلمة بن عبد الرحمن ، لال: "فً لراءة أب

 .(ٓٔ)«"أهلكناها إال بذنوب أهلها كذلن نفصل اآلٌات لموم ٌتفكرون
ولرأ الحسن: كؤن لم ٌؽن، بالباء على أن الضمٌر للمضاؾ المحذوؾ، الذي هو الزرع.  

 :(ٔٔ)، من لول األعشى«كؤن لم تتؽن باألمس»وعن مروان أنه لرأ على المنبر: 

 (ٕٔ)طوٌل الثواء طوٌل التؽنى              وكنت امرأ زمنا بالعراق 

                                                             
 .ٙ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٕٗٔ/ٙ(:صٕٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٔٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٖ/ٙالبحر المحٌط: (ٗ)
 .ٖٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .1٘/٘ٔ(:ص2ٕٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
وٌروى )بعد مجرى( وَعَمْرُت َكْرًسا. ؼنٌت: عشت )سبتا(: دهرا، )داحس( اسم فرس. ورد البٌت فً (2)

، و"حماسة البحتري" ص ٖٓٔ/ ٘، و )عمر( 5ٕٔٔ/ ٗ، "اللسان" )سبت( 2ٓٙٔ/ ٕ"تهذٌب اللؽة" )سبت( 
 . ٖ٘، ودٌوان لبٌد مع شرحه :ص ٕٓٗ/ ٔ، "البحر المحٌط" ٕٔ٘/ ٕ، "الخزانة" ٗٙ/ ٕصص" ، "المخٓٓٔ

 .ٖٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1٘/٘ٔ(:ص2ٕٙٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٗ٘/ٗالدر المنثور: (ٓٔ)
، وفً تفسٌر 1ٓٔ/ٙ، والدر المصون:5ٖ/ٙ، والبحر المحٌط فً التفسٌر:ٖٔٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)

 «.وكنت امرأ زمنا بالعراق ... عفٌؾ المناخ طوٌل التؽن» ، ورواٌته:ٗٔ/ٔالمرطبً:
 . ٖٔٗ/ٕ(انظر: الكشاؾ:ٕٔ)
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ُل اآْلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَتَفَكَُّروَن{ ]ٌونس :   أٌها -[، أي:" وكما بٌَّنا لكم ٕٗلوله تعالى:}َكذَِلَن نُفَّصِ
فناكم بحمٌمتها، نبٌِّن حججنا وأدلت -الناس نا لموم ٌتفكرون فً آٌات هللا، َمثََل هذه الدنٌا وعرَّ

 .(ٔ)وٌتدبرون ما ٌنفعهم فً الدنٌا واآلخرة"
 .(ٕ)عن السدي:"}كذلن نفصل{، أما }نفصل{: فنبٌّن" 

بٌنَّا لكم أٌها الناس، مثل الدنٌا وعّرفناكم حكمها وأمرها، كذلن  ٌمول: كما لال الطبري:" 
وخصَّ به أهل الفكر، ألنهم أهل التمٌٌز بٌن نُبٌن حججنا وأدلَّتنا لمن تفكَّر واعتبر ونظر.  

 .(ٖ)األمور، والفحص عن حمابك ما ٌعرض من الشُّبَه فً الصدور"

ُل اآْلٌاِت أي المرآنٌة التً من جملتها  لال األلوسً:"  أي: مثل ذلن التفصٌل البدٌع نُفَّصِ
ٌَتَفَكَُّروَن فً هذه اآلٌة الجلٌلة الشؤن المنبهة على أحوال الحٌاة الدنٌا أي نوضحها و نبٌنها ِلمَْوٍم 

معانٌها وٌمفون على حمابمها، وتخصٌصهم بالذكر ألنهم المنتفعون، وجوز أن ٌراد باآلٌات ما 
ذكر فً أثناء التمثٌل من الكابنات والفاسدات وبتفصٌلها تصرٌفها على الترتٌب المحكً إٌجادا 

على أحوال الحٌاة الدنٌا حاال ومآال واألول وإعداما فإنها آٌات وعبلمات ٌستدل بها المتفكر فٌها 
 .(ٗ)هو الظاهر"

 [، وجهان:ٕٗوفً لوله تعالى:} ِلمَْوٍم ٌَتَفَكَُّروَن{ ]ٌونس :  

 .(٘)أحدهما:معناه: ٌتفكرون فً زوال الدنٌا وفنابها وإلبال اآلخرة وبمابها. لاله ابن عباس

اآلٌة: }ٌتفكرون{، لال: هو وروي عن الصعك التمٌمً لال: "شهدت الحسن ولرأ هذا  
وهللا لمن تفكر فٌها ٌعلم أن الدنٌا دار ببلء ثم دار فناء ولٌعلم أن دار اآلخرة دار جزاء ثم دار 

 .(ٙ)بماء"

لتادة: "}لموم ٌتفكرون{، لال: هذا مثل خص به هللا فاعملوا عن هللا أمثاله فإن هللا وعن  
 .(1)"(2)لنَّاِس َوَما ٌَْعِملَُها إِالَّ اْلعَاِلُموَن{ٌمول: }َوتِْلَن اأْلَْمثَاُل َنْضِربَُها لِ 

 .(5)والثانً: معناه: لعلهم ٌطٌعون. وهذا لول مجاهد

} ِلمَْوٍم ٌَتَفَكَُّروَن {: فٌعتبرون بهذا المثل فً زوال الدنٌا من أهلها سرًٌعا  لال ابن كثٌر:" 
فإن من طبعها الهرب ممن طلبها ،  مع اؼترارهم بها ، وتمكنهم  بمواعٌدها وتَفَلّتها منهم ،

والطلب لمن هرب منها ، ولد ضرب هللا مثل الحٌاة الدنٌا بنبات األرض ، فً ؼٌر ما آٌة من 
ْنٌَا َكَماٍء أَنزْلنَاهُ ِمَن السََّماِء  كتابه العزٌز ، فمال فً سورة الكهؾ : } َواْضِرْب لَُهْم َمثََل اْلَحٌَاةِ الدُّ

ٍء ُمْمتَِدًرا { ] الكهؾ فَاْختَلََط بِِه نَبَ  ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش ٌَاُح َوَكاَن َّللاَّ اُت األْرِض فَؤَْصبََح َهِشًٌما تَْذُروهُ الّرِ
 .(ٔ)"، ٌضرب بذلن مثل الحٌاة الدنٌا كماء(ٔٔ)، والحدٌد(ٓٔ)[ ، وكذا فً سورة الزمر ٘ٗ: 

                                                             
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .5ٖٗٔ/ٙ(:صٕٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2٘-ٙ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٙ/ٙروح المعانً: (ٗ)
 .5ٕٗٔ/ٙ(:صٕٕٖٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٕٗٔ/ٙ(:صٖٕٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .[ٖٗ]العنكبوت : (2)
 .5ٕٗٔ/ٙ(:صٕٖٗٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٕٗٔ/ٙ(:صٕٖ٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٔاآلٌة : (ٓٔ)
 .ٕٓاآلٌة : (ٔٔ)
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"مكتوب فً سورة أخرج ابن المنذر وأبو الشٌخ عن أبً مجلز رضً هللا عنه لال:  
ٌونس علٌه السبلم إلى جنب هذه اآلٌة }حتى إذا أخذت األرض زخرفها{ إلى }ٌتفكرون{ ولو أن 
البن آدم وادٌٌن من مال لتمنى وادٌا ثالثا وال ٌشبع نفس ابن آدم إال التراب وٌتوب هللا على من 

 .(ٕ)تاب فمحٌت"

ًّ بن كعب، لال:   "كنا نرى أن هذا الحدٌث من أخرج الطبري عن أنس بن مالن، عن أُب
المرآن: "لو أن البن آدم وادٌٌن من مال، لتمنى وادٌا ثالثا، وال ٌمؤل جوؾ ابن آدم إال التراب، ثم 

 .(ٖ)ٌتوب هللا على من تاب" حتى نزلت هذه السورة: }أَْلَهاكُُم التََّكاثُُر{ إلى آخرها"

 الفوابد:

 ها وسرعة زوالها.بٌان الصورة الحمٌمٌة للحٌاة الدنٌا فً نضرت -ٔ
 التحذٌر من االؼترار بالدنٌا والركون إلٌها. -ٕ
 التحذٌر من الذنوب فإنها سبب الشماء وسلب النعم. -ٖ
 فضٌلة التفكر وأهله. -ٗ

 
 المرآن

ٌََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم ) ُ ٌَْدُعو إِلَى َداِر الس اَلِم َوٌَْهِدي َمْن   [ٕ٘({ ]ٌونس : ٕ٘}َوّللا 
 التفسٌر:

وهللا ٌدعوكم إلى جناته التً أعدها ألولٌابه، وٌهدي َمن ٌشاء ِمن َخْلمه، فٌوفمه إلصابة الطرٌك 
 المستمٌم، وهو اإلسبلم.

ُ ٌَْدعُو إِلَى َداِر السَّبَلِم{ ]ٌونس :   [، أي:" وهللا ٌدعوكم إلى جناته ٕ٘لوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٗ)التً أعدها ألولٌابه"
 ، وجهان :«دار السبلم»بـ« الجنة»وفً تسمٌة

 .(ٙ)، والطبري(٘)أحدهما : ألن السبلم هو هللا، والجنة داره. ذكره الزجاج
 .(2)فاهلل ٌدعو إلى داره، وداره الجنة" -هو هللا جل وعز «: السبلم» لال الزجاج:" 

، فهً دار هللا التً أعدَّها ألولٌاته فً اآلخرة، جزاًء «دار السبلم»أما  لال الطبري:"
 .(1)لهم على ما أبلوا فً الدنٌا فً ذات هللا، وهً جنته. و"السبلم"، اسم من أسماء هللا تعالى"

 .(ٓٔ)"(5)«السدي: "}لهم دار السبلم عند ربهم{، هللا هو السبلم، والدار الجنةعن 

[ لال: هللا هو السبلم، ٕ٘: "}وهللا ٌدعو إلى دار السبلم{ ]ٌونس: وعن لتادة، فً لوله 
 .(ٔٔ)وداره الجنة "

                                                                                                                                                                               
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٗ٘/ٗالدر المنثور: (ٕ)
 .1ٓ٘/ٕٗتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (٘)
 .ٗٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .٘ٔ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .ٗٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٗٔٔ/ٕٔ(:ص11ٖٗٔتفسٌر الطبري) (5)
 .ٗٔٔ/ٕٔتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٕٔأخرجه الطبري: (ٔٔ)
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 .(ٔ)فً لوله: "}السبلم{، لال: هو هللا، وهو اسم من أسماء هللا" -جابر بن زٌدعن  

 .(ٖ)، والزجاج(ٕ)الثانً : ألنها دار السبلمة من كل آفة، لاله ابن لتٌبة
هللا؛ وداره: الجنة. ٌجوز أن ٌكون سماها "سبلما": ألن «: السبلم»فـ لال ابن لتٌبة:" 

الصابر إلٌها ٌسلم فٌها من كل ما ٌكون فً الدنٌا: من مرض ووصب، وموت وهرم؛ وأشباه 
 .(ٗ)ذلن. فهً دار السبلم"

"لما ذكر تعالى الدنٌا وسرعة عطبها وزوالها ، رؼَّب فً الجنة ودعا  لال ابن كثٌر: 
 .(٘)"وسماها دار السبلم أي : من اآلفات ، والنمابص والنكباتإلٌها ، 

عن جابر بن عبد هللا لال: خرج علٌنا  عن جابر بن عبد هللا ، رضً هللا عنه ، لال : " 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوًما فمال: إنً رأٌت فً المنام كؤنَّ جبرٌل عند رأسً، ومٌكابٌل عند رجلً، 

به: اضرب له مثبل! فمال: اْسَمع سمعْت أُذنن، واعمل َعمَل للبن، إنما َمثَلن ٌمول أحدهما لصاح
وَمثَل أمتن، كمثل ملن اتخذ داًرا، ثم بنى فٌها بٌتًا، ثم جعل فٌها مؤُدبة، ثم بعث رسوال ٌدعو 

فاهلل الملن، والدار اإلسبلم، ، الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول، ومنهم من تركه
الجنَّة، وأنت ٌا دمحم الرسوُل، من أجابن دخل اإلسبلم، ومن دخل اإلسبلم دخل الجنة، والبٌُت 

 .(ٙ)"ومن دخل الجنة أكل ما فٌها
لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: والذي نفس دمحم بٌده، ما من ٌوم طلعت فٌه  عن أبً الدرداء، لال:" 

لهم إال الثملٌن: ٌا أٌها الناس، هلموا إلى ربكم شمسه إال وتجلٌتها ملكان ٌنادٌان ٌسمعه خلك هللا ك
 .(2)وهللا ٌدعوا إلى دار السبلم وٌهدي من ٌشاء إلى صراط مستمٌم"

عن الحسن لال: "ما من لٌلة إال ٌنادي مناد ٌا صاحب الخٌر هلم وٌا صاحب الشر  
 .(1)سبلم"ألصر، فمال رجل للحسن: أتجدها فً كتاب هللا لال: نعم وهللا ٌدعوا إلى دار ال

 .(5)ذكر لنا أن فً التوراة مكتوبا ٌا باؼً الخٌر هلم وٌا باؼً الشر انته" لال لتادة:" 

[، أي:" وٌهدي َمن ٌشاء ٕ٘لوله تعالى:}َوٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ]ٌونس :  
 .(ٓٔ)ِمن َخْلمه، فٌوفمه إلصابة الطرٌك المستمٌم، وهو اإلسبلم"

 .(ٔٔ)ٌمول: ٌهدٌهم للمخرج من الشبهات والضبلالت والفتن" أبو العالٌة:"لال  
 .(ٕٔ)عن مجاهد، فً لوله: "}صراط مستمٌم{، لال: الحك" 

 ، أربعة الوال:«الصراط المستمٌم»وفً تفسٌر  

                                                             
 .12ٖٔ/ٗ(:ص2111أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2-ٙؼرٌب المرآن: (ٕ)
 .٘ٔ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 .2-ٙؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .ٕٓٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
رواه الترمذي فً ( و2ٕ1ٔ، وعلمه البخاري فً الصحٌح برلم )ٕٙ-ٔٙ/٘ٔ(:ص2ٙٓ5ٔ( أخرجه الطبري)(ٙ)

( من طرٌك لتٌبة عن اللٌث به ، ولال الترمذي : "هذا حدٌث مرسل ، سعٌد بن أبً 1ٕٙٓفً السنن برلم )
هبلل لم ٌدرن جابر بن عبد هللا" لال : "ولد روي هذا الحدٌث من ؼٌر وجه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص بإسناد أصح من هذا" 

( من طرٌك ٌزٌد عن سلٌم بن حٌان ، عن سعٌد بن أبً مٌناء ، 2ٕ1ٔللت : رواه البخاري فً صحٌحه برلم )
 .عن جابر بن عبد هللا بنحوه

 .5ٖٗٔ-5ٕٗٔ/ٙ(:صٕٖٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٖٗٔ/ٙ(:ص2ٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٖٗٔ/ٙ(:ص1ٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٔٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٖٗٔ/ٙ(:صٖٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٖٗٔ/ٙ(:صٕٖٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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-رواه علً بن أبً طالب عن رسول هللا«. الصراط المستمٌم: كتاب هللا عّز وجل»أحدها: أن 
 .(ٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص

صلى هللا  -رواه النواس بن سمعان األنصاري عن رسول هللا«. الصراط: اإلسبلم»والثانً: أن 
 .(ٕ)-علٌه وسلم

لاله أبو «. الصراط المستمٌم: هو النبً ملسو هيلع هللا ىلص وصاحباه بعده رضً هللا عنهما»والثالث:أن 
 .(ٗ). لال الحسن:"صدق أبو العالٌة ونصح"(ٖ)العالٌة

 .(٘)والرابع: أن الصراط المستمٌم: الحك. وهذا لول مجاهد

 الفوابد:

 أن دٌن هللا عّز وجل دٌن مستمٌم. -ٔ
 أن هللا وحده ٌهدي إلى الطرٌك الموٌم. -ٕ
بٌان الصراط المستمٌم، وإلامة أسباب الهداٌة، باطناً وظاهراً، ومن لم تكتمل عنده هذه  -ٖ

ء رفع عنهم التكلٌؾ، ولم ٌكلفهم هللا األسباب لصؽر أو لزوال عمل أو نحو ذلن فهإال
تعالى إال ما فً وسعهم ودلٌل هذه المرتبة لوله تعالى: }َوَّللّاُ ٌَْدعُو إِلَى َداِر السَّبلَِم 

ْستَِمٌٍم{]ٌونس:  [، فاشتملت هذه اآلٌة الكرٌمة على َٕ٘وٌَْهِدي َمن ٌََشاء إِلَى ِصَراٍط مُّ
}َوَّللّاُ ٌَْدعُو ِإلَى َداِرالسَّبلَِم{، وعلى الهداٌة هداٌة البٌان واإلرشاد فً لوله تعالى: 

ا  الخاصة وهً هداٌة التوفٌك واإللهام فً لوله تعالى:}َولَمَْد أَْهلَْكنَا اْلمُُروَن ِمن لَْبِلكُْم لَمَّ
مَْوَم اْلُمْجِرِمٌَن{ ]ٌونس، َظلَُمواْ َوَجاءتُْهْم ُرسُلُُهم بِاْلبٌَِّنَاِت َوَما َكانُواْ ِلٌُْإِمنُواْ َكذَِلَن َنْجِزي الْ 

ٖٔ.] 
 فضل هللا على عباده ورحمته بهم إذ ٌدعوهم إلى داره إلكرامهم واإلنعام علٌهم. -ٗ
أخبر سبحانه أنه عم جمٌع الخلك بالدعاء إلى دار السبلم وهً الجنة، وأخبر أن الهداٌة  -٘

 منه إلى إجابته خاصة لبعضهم.
واإلرشاد، وهذه حاصلةٌ لكّلِ أحد، وهداٌة التوفٌك، أن الهداٌةُ هداٌتان: هداٌةُ الدَّاللة  -ٙ

وهً حاصلةٌ ِلَمن شاء هللاُ هداٌتَه، ومن أدلَّة الهداٌة األولى لول هللا عزَّ وجلَّ لنبٌِّه صلى 
[، أي: أنَّن تدعو كلَّ ٕ٘هللا علٌه وسلم: }َوإِنََّن لَتَْهِدي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ]الشورى : 

: }ِإنََّن اَل تَْهِدي َمْن  أحد إلى الصراط المستمٌم، ومن أدلَّة الهداٌة الثانٌة لول هللا عزَّ وجلَّ
َ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدٌَن{ ]المصص :  [، ولد جمع هللا ٙ٘أَْحبَْبَت َولَِكنَّ َّللاَّ

ُ ٌَْدعُو إِلَى َداِر السَّ  بلِم َوٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ بٌن الهداٌتٌَن فً لوله: }َوَّللاَّ
ُ ٌَْدعُو إِلَى َداِر السَّبلِم{ أي: كلَّ أحد، فُحذؾ المفعول إلرادة العموم، وهذه  ، فموله: }َوَّللاَّ

هً هداٌة الداللة واإلرشاد، ولوله: }َوٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم{ ، أظهَر 
 إلفادة الخصوص، وهً هداٌة التوفٌك.المفعوَل 

 
 المرآن

ُهْم فٌَِها }ِلل ِذٌَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزٌَاَدةٌ َواَل ٌَْرَهُك ُوُجوَهُهْم لَتٌَر َواَل ِذل ةٌ أُولَئَِن أَْصَحاُب اْلَجن ِة 
 [ٕٙ({ ]ٌونس : َٕٙخاِلُدوَن )

 التفسٌر:
                                                             

  .2ٕٔ/ٖ(:ص5ٖٖٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
  .2ٕٔ/ٖ(:ص5ٖٓٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
  .2ٕٔ/ٖ(:ص5ٖٓ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
  .2ٕٔ/ٖ(:ص5ٖٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
  .5ٖٗٔ/ٙ(:صٕٖٖٓٔ، و)2ٕٔ/ٖ(:ص5ٖٓٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘)
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ه فٌما أمر ونهى، الجنةُ، وزٌادة علٌها، وهً النظر إلى للمإمنٌن الذٌن أحسنوا عبادة هللا فؤطاعو
وجه هللا تعالى فً الجنة، والمؽفرةُ والرضوان، وال ٌؽشى وجوههم ؼبار وال ذلة، كما ٌلحك 

 أهل النار. هإالء المتصفون بهذه الصفات هم أصحاب الجنة ماكثون فٌها أبًدا.

[، أي:" للمإمنٌن الذٌن أحسنوا َٕٙوِزٌَاَدةٌ{ ]ٌونس : }ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا اْلُحْسَنى لوله تعالى: 
عبادة هللا فؤطاعوه فٌما أمر ونهى، الجنةُ، وزٌادة علٌها، وهً النظر إلى وجه هللا تعالى فً 

 .(ٔ)الجنة، والمؽفرةُ والرضوان"
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: للذٌن أحسنوا عباَدة هللا فً الدنٌا من خلمه، فؤطاعوه  

ٌَاَدةٌ{["ف  .(ٕ)ٌما أمر ونََهى، ]}اْلُحْسنَى َوِز
 .(ٖ)ن ابن عباس لوله: "}للذٌن أحسنوا الحسنى{، ٌمول: للذٌن شهدوا أن ال إله إال هللا"ع 

 [، ألوال:ٕٙ}اْلُحْسَنى َوِزٌَاَدةٌ{ ]ٌونس : لوله تعالى:وفً  

النظر إلى وجه هللا تعالى . وهذا لول أبً بكر  «الزٌادة»الجنة ، و «الحسنى»أحدها : أن 
، وعبدالرحمن بن (2)، وعامر بن سعد(ٙ)، وأبً موسى األشعري(٘)، وحذٌفة بن الٌمان(ٗ)الصدٌك

 .(1)بن أبً لٌلى
عن أبً موسى األشعري لال: "إذا كان ٌوُم المٌامة بعث هللا إلى أهل الجنة منادًٌا ٌنادي: 

ٌنظرون إلى ما أعد هللا لهم من الكرامة، فٌمولون: نعم! فٌمول: "هل أنجزكم هللا ما وعدكم"! ف
 .(5)}للذٌن أحسنوا الحسنى وزٌادة{، النظُر إلى وجه الرحمن"

عن كعب بن عجرة، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لوله: "}للذٌن أحسنوا الحسنى وزٌادة{، لال: 
 .(ٓٔ)الزٌادة، النظُر إلى وجه الرحمن تبارن وتعالى"

مضاعفتها إلى عشر أمثالها ، لاله ابن  «الزٌادة»واحدة من الحسنات، و «الحسنى»والثانً : أن 
 نحو ذلن. (ٖٔ)، وعلممة بن لٌس(ٕٔ)، وروي عن الحسن(ٔٔ)عباس

عن لتادة لال: "كان الحسن ٌمول فً هذه اآلٌة: }للذٌن أحسنوا الحسنى وزٌادة{ ، لال: 
 .(ٗٔ)سبعمابة ضعؾ"بالحسنة عشر أمثالها، إلى «: الزٌادة»

 .(٘ٔ)مؽفرة ورضوان ، لاله مجاهد« الزٌادة»حسنة مثل حسنة . و« الحسنى»الثالث : أن 
 .(ٙٔ)ما أعطوا فً الدنٌا ، لاله ابن زٌد« الزٌادة»الجزاء فً اآلخرة و« الحسنى»والرابع : أن 

به ٌوم ما أعطاهم فً الدنٌا، ال ٌحاسبهم «: وزٌادة»الجنة، «: الحسنى"»لال ابن زٌد: 
ْنٌَا{، ]سورة العنكبوت:  َناهُ أَْجَرهُ فًِ الدُّ ٌْ [ ، لال: ما آتاه مما ٌحب فً 2ٕالمٌامة. ولرءوا: }َوآتَ

                                                             
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( ٔ)
 .ٕٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٔ/٘ٔ(:ص2ٕٙٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٙ/٘ٔ(:ص2ٙٔٔٔ)-(2ٙٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٗٙ/٘ٔ(:ص2ٙٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٗٙ/٘ٔ(:ص2ٙٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٗٙ-ٖٙ/٘ٔ(:ص2ٕٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٙٙ/٘ٔ(:ص2ٙٔ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٗٙ/٘ٔ(:ص2ٙٔٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٙ/٘ٔ(:ص2ٖٙٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٓ/٘ٔ(:ص2ٖٙ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٓ/٘ٔ(:ص2ٖٙ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٓ/٘ٔ(:ص2ٖٙ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .2ٓ/٘ٔ(:ص2ٖٙ5ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .2ٓ/٘ٔ(:ص2ٙٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .2ٔ/٘ٔ(:ص2ٙٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
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 .(ٔ)الدنٌا، عجل له أجره فٌها"
 .(ٕ)الدوام ، حكاه الماوردي عن ابن بحر« الزٌادة»الثواب ، و« الحسنى»والخامس : أن 

 .(ٖ)ما ٌشتهونه. أفاده الماوردي« الزٌادة»ما ٌتمنونه ، و« الحسنى»والسادس : أن 

كّرم -ؼرفة من لإلإة واحدةٍ لها أربعة أبواب. لاله علً بن أبً طالب «: الزٌادة»والسابع: أن 
 .(ٗ)-هللا وجهه
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا تبارن وتعالى َوَعد  لال الطبري:" 

المحسنٌن من عباده على إحسانهم الحسنى، أن ٌجزٌهم على طاعتهم إٌّاه الجنة، وأن تبٌض 
وجوههم، ووعدهم مع الحسنى الزٌادة علٌها. ومن الزٌادة على إدخالهم الجنة أن ٌكرمهم بالنظر 

من آللا، وأن ٌزٌَدهم ؼفرانا ورضواًنا، كل ذلن من زٌادات عطاء هللا  إلٌه، وأن ٌعطٌهم ؼُرفا
إٌاهم على الحسنى التً جعلها هللا ألهل جناته. وعّم ربنا جل ثناإه بموله: }وزٌادة{، الزٌادات 
على }الحسنى{، فلم ٌخصص منها شٌبًا دون شًء، وؼٌر مستنَكٍر من فضل هللا أن ٌجمع ذلن 

ه لهم، بل ذلن كله مجم وع لهم إن شاء هللا. فؤولى األلوال فً ذلن بالصواب، أن ٌُعَمَّ، كما عمَّ
 .(٘)عز ذكره"
ٌخبر تعالى أن لمن أحسن العمل فً الدنٌا باإلٌمان والعمل الصالح أبدله  لال ابن كثٌر:" 

 ٓٙالرحمن : الحسنى فً الدار اآلخرة ، كما لال تعالى : } َهْل َجَزاُء اإلْحَساِن إِال اإلْحَساُن { ] 
[، ولوله : } َوِزٌَاَدة { هً : تضعٌؾ ثواب األعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمابة ضعؾ ، 

وٌشمل ما ٌعطٌهم هللا فً الجنان من المُُصور والُحور والرضا عنهم ،  -أٌضا–وزٌادة على ذلن 
م ، فإنه زٌادة أعظم وما أخفاه لهم من لرة أعٌن ، وأفضل من ذلن وأعبله النظُر إلى وجهه الكرٌ

 .(ٙ)من جمٌع ما أعطوه ، ال ٌستحمونها بعملهم ، بل بفضله ورحمته"
[، أي:" وال ٌؽشى وجوههم ٕٙ}َواَل ٌَْرَهُك ُوُجوَهُهْم لَتٌَر َواَل ِذلَّةٌ{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(2)ؼبار وال ذلة، كما ٌلحك أهل النار"
وجوههم لتر وال ذلة{، لال: بعد نظرهم إلى عن عبد الرحمن بن أبً لٌلى: "}وال ٌرهك  

ربِّهم"
(1). 

 :(5)، وجهان«ٌَْرَهُك  »وفً معنى 
 أحدهما : ٌعلو .

 الثانً : ٌلحك ، ومنه لٌل ؼبلم مراهك إذا لحك بالرجال.
 ، وجوه من التفسٌر:«لَتَرٌ »وفً معنى 

 .(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)أحدها : أنه سواد الوجوه ، لاله ابن عباس
 .(ٕٔ)ه الخزي، لاله مجاهدالثانً : أن

 .(ٖٔ)الثانً : أنه الحزن، حكاه الماوردي عن مجاهد

                                                             
 .2ٔ/٘ٔ(:ص2ٙٗٔٔأخرجه: تفسٌر الطبري)(ٔ)
 .ٖٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٙ/٘ٔ(:ص2ٖٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( 2)
 .2ٖ/٘ٔ(:ص2ٖٙٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .2ٖ/٘ٔ(:ص2ٙٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 حكاه دون ذكر اإلسناد. 5ٗٙٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٔٔ)
 .5ٗٙٔ/ٙ(:ص2ٖٗٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٖٗ/ٕنظر: النكت والعٌون:ا (ٖٔ)
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 .(ٔ)الثالث : أنه الدخان ومنه لتار اللحم ولتار العود وهو دخانه ، حكاه الماوردي عن ابن بحر
 :(ٖ)، ومنه لول الفرزدق(ٕ)الرابع : أنه الؽبار فً محشرهم إلى هللا تعالى. لاله الطبري

اٌاِت َواْلمَتََرا  ٌج بِِرداِء الُمْلِن ٌَتْبَعُهُ                  َمْوٌج تََرى فَْولَهُ الرَّ  ُمتَوَّ

أي : لتام وسواد فً َعَرصات المحشر ، كما ٌعتري وجوه  "لَتٌَر{:  لال ابن كثٌر:} 
 .(ٗ)الكفرة الفجرة من المُتْرة والؽُْبرة"

 :(٘)[، وجهانٕٙ]ٌونس : وفً لوله تعالى:} َواَل ِذلَّةٌ{  

 أحدهما : الهوان .

 الثانً : الخٌبة .

}َوال ِذلَّةٌ{، أي : هوان وصؽار ، أي : ال ٌحصل لهم إهانة فً الباطن ،  لال ابن كثٌر:" 
ُ َشرَّ ذَِلَن اْلٌَْوِم َوَلمَّاهُْم نَْضَرةً   وال فً الظاهر ، بل هم كما لال تعالى فً حمهم : } فََولَاهُُم َّللاَّ

َوسُُروًرا { أي : نضرة فً وجوههم ، وسروًرا فً للوبهم ، جعلنا هللا منهم بفضله ورحمته ، 
 .(ٙ)آمٌن"

[، أي:" هإالء ٕٙ}أُولَبَِن أَْصَحاُب اْلَجنَِّة هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(2)المتصفون بهذه الصفات هم أصحاب الجنة ماكثون فٌها أبًدا"

أي: من آمن بما كفرتم وعمل بما نزله من دٌنه فلهم الجنة خالدٌن فٌها  عباس:" لال ابن 
 .(1)ٌخبرهم أن الثواب بالخٌر والشر ممٌم على أهله أبدا ال انمطاع له"

ٌمول: هإالء الذٌن وصفت صفتهم، هم أهل الجنة وسكانها، ومن هو فٌها  لال الطبري:" 
ٌخافوا زوال نعٌمهم، وال هم بمخرجٌن فتتنؽَّص علٌهم ، ]و[هم فٌها ماكثون أبًدا، ال تبٌد، ف

 .(5)لذَّتُهم"

 الفوابد:

 بٌان فضل الحسنة وما تعمبه من نٌل الحسنى. -ٔ
: النظر إلى وجهه «الزٌادة»واآلٌة دلٌل رإٌة المإمن ربه فً الجنة، ألن تفسٌر:  -ٕ

 .(ٓٔ)المرآن، فالصحابة من بعدهالذي أنزل علٌه  -ملسو هيلع هللا ىلص-الكرٌم، كذلن فسرها رسول هللا 
فإن أفضل ما ٌعطاه أهل الجنة النظر إلى وجه هللا الكرٌم، وٌجدر المول بؤن  

مسؤلة رإٌة المإمنٌن لربهم عز وجل باألبصار فً الدار اآلخرة من أشرؾ المسابل 
وأجلها، إذ هً الؽاٌة المصوى، والنهاٌة العظمى، وأعلى الكرامات، وأفضل العطٌات 

                                                             
 .ٖٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٕ، والنكت والعٌون:2ٕ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
، واللسان )لتر( ، وؼٌرها، 2ٕ/٘ٔ، وتفسٌر الطبري:22ٕ: ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة 5ٕٓدٌوانه: (ٖ)

 ورواٌة دٌوانه " معتصب برداء الملن "، وهذا بٌت من لصٌدة مدح فٌها بشر بن مروان، ولبله: 
نَهُ ... بِْشُر ْبُن َمْرَواَن َوالَمْذعُوُر َمْن   ذََعَراكُلُّ اْمِرٍئ ِلْلَخْوِؾ أَمَّ

ٌُْن ِمْن ُمَضَرا ٌِْن، لَهُ الِعرنَ َع ِفً األَْعٌاِص َمْنِصبُهُ ... والعاِمَر  .فَْرعٌ تََفرَّ
 .ٖٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٖٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( 2)
 .5ٗٙٔ/ٙ(:ص5ٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٓٗحادي األرواح إلى ببلد األفراح:  انظر : (ٓٔ)
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شمر إلٌها السابمون، وتنافس فٌها المتنافسون، واجتهد فً نٌلها العابدون ولد التً 
تضافرت النصوص من الكتاب العزٌز والسنة النبوٌة الصحٌحة على أن المإمنٌن ٌرون 

 .(ٔ)هللا عز وجل بؤبصارهم كما ٌرون الممر لٌلة البدر

 :(ٕ)واآلٌات تدل على رإٌة هللا تعالى كثٌرة وهً أنواع، منها

 أــ آٌات المزٌد:

ٌَاَدةٌ َواَل ٌَْرَهُك ُوُجوَهُهْم لَتٌَر َواَل ِذلَّةٌ أُولَبَِن  لال تعالى: }ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِز
 [.ٕٙأَْصَحاُب اْلَجنَِّة هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن{ ]ٌونس : 

ارن وتعالى: ترٌدون شٌبا أزٌدكم، لال ملسو هيلع هللا ىلص: "إذا دخل أهل الجنة الجنة لال ٌمول هللا تب
فٌمولون: ألم تبٌض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ لال: فٌكشؾ الحجاب فما أعطوا 
شٌبا أحب إلٌهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تبل هذه اآلٌة }للذٌن أحسنوا الحسنى 

ٌادة: النظر إلى وجه الرحمن، وهذا الحدٌث متواتر . ولال ملسو هيلع هللا ىلص: الحسنى: الجنة، والز(ٖ)وزٌادة{"
 .(ٗ)ٌمطع بصحته

َنا َمِزٌٌد{ ]ق :  ولال تعالى: ٌْ [، وعن علً وأنس رضً هللا ٖ٘}لَُهْم َما ٌََشاُءوَن فٌَِها َولََد
 .(٘)عنهما أن تفسٌر هذه اآلٌة النظر إلى وجه الرحمن

وجل:"للذٌن أحسنوا الحسنى لال ابن كثٌر: ولوله تعالى:"ولدٌنا مزٌد" كموله عز 
 .(ٙ)وزٌادة"

 اآلٌات الصرٌحة فً النظر إلى وجه هللا تعالى: -ب

 [.ٖٕـ  ٕٕلال تعالى:} ُوُجوهٌ ٌَْوَمبٍِذ نَّاِضَرةٌ*إِلَى َربَِّها نَاِظَرةٌ {]المٌامة: 

لوله تعالى:}الناضرة{: الحسنة؛ حسنها هللا بالنظر إلى ربها عز وجل، وحك لها أن 
 .(2)تنظر إلى ربها هلالج لج  تنضر وهً

وفً لوله:}إلى ربها ناظرة{: هذا من النظر إلى؛ أي إلى خالمها ومالن أمرها ناظرة، 
أي تنظر إلٌه، والمراد به ما تواترت به األحادٌث الصحٌحة من أن العباد ٌنظرن إلى ربهم ٌوم 

 .(1) المٌامة كما ٌنظرون إلى الممر لٌلة البدر

 الكفار من رإٌته سبحانه:آٌات حرمان -ت

بٌن سبحانه ـ فً بعض اآلٌات ـ أنه ٌحرم الكفار من النظر إلٌه عموبة لهم على كفرهم، 
وهذا ٌدل بمفهومه أن المإمنٌن ٌرونه سبحانه، إذ لو كان المإمنون ال ٌرونه أٌضا لما كان 

نه الشارع، لال لتخصٌص الكفار بالحرمان فابدة بل أصبح هذا الكبلم من العبث الذي ٌنزه ع

                                                             

 .ٖ/ ٙٙٓٔ(ألوال التابعٌن، عبد العزٌز عبد هللا :ٔ)
بلَّبً:ٕ)  وما بعدها. ٕٖٗ( انظر: اإلٌمان بالٌوم اآلخر، َعلً دمحم دمحم الصَّ
 .1ٔٔ(مسلم، ن اإلٌمان، رلم ٖ)
 .ٖٕ٘لكتانً ص(نظم المتناثر من الحدٌث المتواتر لٗ)
 (.ٖ/ 5ٔ٘(شرح أصول اعتماد أهل السنة والجماعة لبللكابً )٘)
 .ٗ/ 1ٕٕ(تفسٌر ابن كثٌر :ٙ)
 (.ٖ/ 2ٗٓٔ(ألوال التابعٌن فً مسابل التوحٌد واإلٌمان )2)
 .٘/ ٖٖٙ(فتح المدٌر للشوكانً :1)
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ٌَْمانِِهْم ثََمنًا لَِلٌبًل أُولَبَِن اَل َخبَلَق لَُهْم فًِ اآْلِخَرةِ وَ  تعالى: ِ َوأَ اَل ٌَُكلُِّمُهُم }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْشتَُروَن بِعَْهِد َّللاَّ
ٌِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَ  ٌِْهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َواَل ٌَُزّكِ ُ َواَل ٌَْنظُُر إِلَ  [.22ِلٌٌم{ ]آل عمران : َّللاَّ

فً هذه اآلٌة دلٌل على أن هللا عز وجل ٌرى فً المٌامة، ولوال ذلن ما كان فً هذه 
اآلٌة فابدة، وال خست منزلة الكفار بؤنهم ٌحجبون، ولال مالن بن أنس فً هذا اآلٌة: لما حجب 

بالسخط، دل على أن أعداءه فلم ٌروه تجلى ألولٌابه حتى رأوه. ولال الشافعً: لما حجب لوما 
لوما ٌرونه بالرضا، ثم لال: أما وهللا لو لم ٌولن دمحم بن إدرٌس أنه ٌرى ربه فً المعاد لما عبده 

 .(ٔ)فً الدنٌا

وعن أشهب لال: سؤل رجل مالكا: هل ٌرى المإمنون ربهم ٌوم المٌامة؟ فمال مالن: لو 
لمإمنون ربهم ٌوم المٌام لم ٌعٌر هللا لم ٌر المإمنون ربهم ٌوم المٌامة؟ فمال مالن: لو لم ٌر ا

الكفار بالحجاب، فمرأ:"كبل إنهم عن ربهم ٌومبذ لمحجوبون" فمٌل له: ٌا أبا عبد هللا فإن لوما 
 .(ٕ)ٌزعمون أن هللا ال ٌرى فمال مالن: السٌؾ السٌؾ"

 آٌات العندٌة: -ث

وا فً سبٌل هللا عن مسروق لال: "سؤلنا عبد هللا عن هذه اآلٌة:}وال تحسبن الذٌن لتل
أمواتا بل أحٌاء عند ربهم ٌرزلون{، لال: أما أنا لد سؤلناه عن ذلن ـ ٌعنً رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص فمال: 
أرواحهم فً جوؾ طٌر خضر لها لنادٌل، فاطلع إلٌهم ربهم اطبلعة فمال: هل تشتهون شٌبا 

ل ذلن بهم ثبلث مرات، فلما رأوا لالوا: أي شًء نشتهً ونحن نسرح من الجنة حٌث شبنا، ففع
أنهم لن ٌتركوا من أن ٌسؤلوا فمالوا: ٌا رب نرٌد أن ترد أرواحنا فً أجسادنا حتى نمتل فً 

 .(ٖ)سبٌلن مرة أخرى، فلما رأى أن لٌس لهم حاجة تركوا"

 آٌات الماللاة: -ج

َ َواْعلَُموا أَنَّكُْم ُمبَللُوهُ وَ  ــ لال تعالى: ِر اْلُمْإِمنٌَِن{ ]البمرة : } َواتَّمُوا َّللاَّ  [.ٖٕٕبَّشِ

 [.ٗٗ}تَِحٌَّتُُهْم ٌَْوَم ٌَْلمَْونَهُ َسبَلٌم َوأََعدَّ لَُهْم أَْجًرا َكِرًٌما{ ]األحزاب :  ــ ولال تعالى:

ِ َوَما أَنَ  ــ ولال تعالى: ِه َمااًل إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى َّللاَّ ٌْ ا بَِطاِرِد الَِّذٌَن آَمنُوا إِنَُّهْم }َوٌَا لَْوِم اَل أَْسؤَلُكُْم َعلَ
 [.5ُٕمبَللُو َربِِّهْم َولَِكنًِّ أََراكُْم لَْوًما تَْجَهلُوَن{ ]هود : 

ِ  ــ ولال تعالى: ِ َكْم ِمْن فِبٍَة لَِلٌلٍَة َؼلَبَْت فِبَةً َكثٌَِرةً ِبإِْذِن َّللاَّ ُ  } لَاَل الَِّذٌَن ٌَظُنُّوَن أَنَُّهْم ُمبَللُو َّللاَّ َوَّللاَّ
ابِِرٌَن{ ]البمرة :   [.5َٕٗمَع الصَّ

}فََمْن َكاَن ٌَْرُجو ِلمَاَء َربِِّه فَْلٌَْعَمْل َعَمبًل َصاِلًحا َواَل ٌُْشِرْن بِِعبَاَدةِ َربِِّه أََحًدا{  ولال تعالى:
 [.ٓٔٔ]الكهؾ : 

ٌخبر لال ابن مسعود: "من أراد النظر إلى وجه هللا خالمه فلٌعمل عمبل صالحا وال 
 .(ٗ)أحدا"

ٌِْه َراِجعُوَن{ ]البمرة :  ولال تعالى:  [.ٙٗ}الَِّذٌَن ٌَظُنُّوَن أَنَُّهْم ُمبَللُو َربِِّهْم َوأَنَُّهْم إِلَ

                                                             

 ( بتصرؾ.5ٔ/ 2ٔٔ(تفسٌر المرطبً )ٔ)
 لؤللكابً.( ٖ/ 1ٔ٘(شرح أصول اعتماد أهل السنة )ٕ)
 .ٗٗٙالٌوم اآلخر فً المرآن العظٌم ص  112ٔ(مسلم، ن اإلمارة رلم ٖ)
 .2ٕٖ(حادى األرواح صٗ)
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لال ابن المٌم: وأجمع أهل اللسان على أن اللماء متى نسب إلى الحً السلٌم من العمى 
 .(ٔ)والمانع، التضى المعاٌنة والرإٌة

 بوٌة فً الرإٌة:اِلحادٌث الن -ح

ولد ثبت رإٌة المإمنٌن هلل عز وجل فً الدار اآلخرة فً األحادٌث الصحاح من طرق 
 .(ٕ)متواترة عند أبمة الحدٌث ال ٌمكن دفعها وال منعها 

وفً نظم المتناثرة من الحدٌث المتواتر ذكر أن أحادٌث الرإٌة وردت مرفوعة من 
 .(ٖ)مطرٌك ثمانٌة وعشرٌن صحابٌا ثم سرد أسماءه

ولال ابن أبً العز الحنفً: ولد روي أحادٌث الرإٌة نحو ثبلثٌن صحابٌا ومن أحاط بها 
 ، ومن هذه األحادٌث:(ٗ)معرفة ٌمطع بؤن الرسول لالها 

عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه أن أناسا فً زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لالوا: ٌا رسول هللا،  -
ال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: نعم، هل تضارون فً رإٌة الشمس بالظهٌرة هل نرى ربنا ٌوم المٌامة؟ ل

ضوء لٌس فٌها سحاب؟ لالوا: ال، لال: هل تضارون فً رإٌة الممر لٌلة البدر ضوء 
لٌس فٌها سحاب؟ لالوا: ال، لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ما تضارون من رإٌة هللا عز وجل ٌوم 

 .(٘)رإٌة أحدهما المٌامة إال كما تضارون فً
وعن أبً هرٌرة أن ناسا لالوا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا رسول هللا هل نرى ربنا ٌوم المٌامة؟  -

فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هل تضارون فً رإٌة الممر لٌلة البدر؟ لالوا: ال ٌا رسول هللا، لال: 
ال ٌا رسول هللا، لال: فإنكم ترونه هل تضارون فً الشمس لٌس دونها سحاب؟ لالوا: 

 .(ٙ)كذلن
 .(2)جرٌر بن عبد هللا لال: لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "إنكم سترون ربكم عٌانا" -
 رضوان هللا أكبر: -خ

ُ اْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِدٌنَ  لال تعالى: فٌَِها  }َوَعَد َّللاَّ
ِ أَْكَبُر ذَِلَن هَُو اْلَفْوُز اْلعَِظٌُم{ ]التوبة :   [.2َٕوَمَساِكَن َطٌِّبَةً فًِ َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن َّللاَّ

فموله تعالى: }ورضوان من هللا أكبر{، أي: رضا هللا عنهم وأكبر وأجل وأعظم مما هم 
نه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إن هللا عز وجل فٌه من النعٌم، عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا ع

ٌمول ألهل الجنة: ٌا أهل الجنة، فٌمولون: لبٌن ربنا وسعدٌن والخٌر فً ٌدٌن. فٌمول: هل 
رضٌتم؟ فٌمولون: ومالنا ال نرضى ٌا رب، ولد أعطٌتنا ما لم تعط أحدا من خلمن، فٌمول: أال 

رب، وأي شًء أفضل من ذلن؟ فٌمول: أحل علٌكم أعطٌكم أفضل من ذلن؟ فٌمولون: ٌا 
 .(1)رضوانً، فبل أسخط علٌكم بعده أبدا "

 
 المرآن

                                                             

 .1ٕٖ(حادي األرواح:ٔ)
 .ٗ/ ٓ٘ٗ(تفسٌر ابن كثٌر :ٕ)
 ..2ٖٖحادي األرواح ص ٕٓ٘(نظم المتناثر للكتانً صٖ)
 .ٔ/ 2ٕٔ(شرح الطحاوٌة :ٗ)
 .2ٕٓٓ(البخاري رلم ٘)
 .1ٕٔ، مسلم رلم 2ٓٓٓ(البخاري رلم ٙ)
 .551ٙ(البخاري رلم 2)
 .1ٕ5ٕ، مسلم 5ٗ٘ٙ(البخاري رلم 1)
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ِ ِمْن َعاِصمٍ  َكؤَن َما  }َوال ِذٌَن َكَسبُوا الس ٌِّئَاِت َجَزاُء َسٌِّئٍَة بِِمثِْلَها َوتَْرَهمُُهْم ِذل ةٌ َما لَُهْم ِمَن ّللا 
ٌِْل ُمْظِلًما أُولَئَِن أَْصَحاُب الن اِر هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن ) أُْغِشٌَْت ُوُجوُهُهْم لَِطعًا ({ ]ٌونس : 9ِٕمَن الل 

ٕ9] 
 التفسٌر:

والذٌن عملوا السٌبات فً الدنٌا فكفروا وعَصوا هللا لهم جزاء أعمالهم السٌبة التً عملوها بمثلها 
عذاب هللا ِمن مانع ٌمنعهم إذا من عماب هللا فً اآلخرة، وتؽشاهم ذلَّة وهوان، ولٌس لهم ِمن 

عالبهم، كؤنما أُلبست وجوههم أجزاء من سواد اللٌل المظلم. هإالء هم أهل النار ماكثون فٌها 
 أبًدا.

[، أي:" والذٌن 2ٕلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َكَسبُوا السٌَِّّبَاِت َجَزاُء َسٌِّبٍَة بِِمثِْلَها{ ]ٌونس :  
وا وعَصوا هللا لهم جزاء أعمالهم السٌبة التً عملوها بمثلها من عملوا السٌبات فً الدنٌا فكفر

 .(ٔ)عماب هللا فً اآلخرة"
 .(ٕ)[، أي:" وتؽشاهم ذلَّة وهوان"2ٕلوله تعالى:}َوتَْرَهمُُهْم ِذلَّةٌ{ ]ٌونس :  
أي : تعترٌهم وتعلوهم ذلة من معاصٌهم وخوفهم منها ، كما لال تعالى :  لال ابن كثٌر:" 

ٍ { ] الشورى :  ًّ َها َخاِشِعٌَن ِمَن الذُّّلِ ٌَْنظُُروَن ِمْن َطْرٍؾ َخِف ٌْ [ ،  ٘ٗ} َوتََراهُْم ٌُْعَرُضوَن َعلَ
ا ٌَْعَمُل الظَّاِلُمونَ  َ َؼافِبل َعمَّ ٌَْوٍم تَْشَخُص فٌِِه  ولال تعالى : } َوال تَْحَسبَنَّ َّللاَّ ُرهُْم ِل إِنََّما ٌَُإّخِ

ٌِْهْم َطْرفُُهْم َوأَْفبَِدتُُهْم َهَواٌء * َوأَْنِذِر النَّ  َل ٌَْرتَدُّ إِ ٌَْوَم األْبَصاُر * ُمْهِطِعٌَن ُمْمنِِعً ُرُءوِسِهْم ال  اَس 
 .(ٖ)[" ٗٗ - ٌَٕٗؤْتٌِِهُم اْلعَذَاب { ] إبراهٌم : 

ِ ِمْن َعاِصٍم{ ]ٌونس : لوله تعالى:}َما لَهُ   [، أي:" ولٌس لهم ِمن عذاب هللا ِمن 2ْٕم ِمَن َّللاَّ
 .(ٗ)مانع ٌمنعهم إذا عالبهم"

أي : من مانع وال واق ٌمٌهم العذاب ، كما لال تعالى : } ٌَمُوُل اإلْنَساُن  لال ابن كثٌر:" 
ٌَْن اْلَمَفرُّ * َكبل ال َوَزَر * إَِلى َربَِّن ٌَ   .(٘)[" ٕٔ - ْٓٔوَمبٍِذ اْلُمْستََمرُّ { ] المٌامة : ٌَْوَمبٍِذ أَ

ٌِْل ُمْظِلًما{ ]ٌونس :   [، أي:" كؤنما 2ٕلوله تعالى:}َكؤَنََّما أُْؼِشٌَْت ُوُجوهُُهْم لَِطعًا ِمَن اللَّ
 .(ٙ)أُلبست وجوههم أجزاء من سواد اللٌل المظلم"

ٌَْوَم إخبار عن سواد وجوههم فً الدار اآلخر لال ابن كثٌر:"  ة ، كما لال تعالى : } 
ا الَِّذٌَن اْسَودَّْت ُوُجوهُُهْم أََكفَْرتُْم بَْعَد إٌَِمانِكُْم فَذُولُوا الْ  عَذَاَب بَِما كُْنتُْم تَْبٌَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ فَؤَمَّ

 ِ ْت ُوُجوهُُهْم فَِفً َرْحَمِة َّللاَّ ا الَِّذٌَن اْبٌَضَّ ،  ُٙٓٔهْم فٌَِها َخاِلُدوَن { ] آل عمران :  تَْكفُُروَن * َوأَمَّ
ٌَْها َؼَبَرةٌ  2ٓٔ [ ، وكما لال تعالى : } ُوُجوهٌ ٌَْوَمبٍِذ ُمْسِفَرةٌ َضاِحَكةٌ ُمْستَْبِشَرةٌ َوُوُجوهٌ ٌَْوَمبٍِذ َعلَ

 .(2)[. اآلٌة" ٕٗ - 1ٖتَْرَهمَُها لَتََرةٌ أُوَلبَِن هُُم اْلَكَفَرةُ اْلفََجَرةُ { ] عبس : 
[، أي:" هإالء هم أهل 2ٕلوله تعالى:}أُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن{ ]ٌونس :  

 .(1)النار ماكثون فٌها أبًدا"
 الفوابد:

 بٌان سوء السٌبة وما تورثه من حسرة وندامة وما توجبه من خسران. -ٔ
 وٌؤسهم.بٌان أحوال الكفار ٌوم المٌامة وذلتهم وهوانهم وحسرتهم  -ٕ

                                                             

 .ٕٕٔ( التفسٌر المٌسر:ٔ)
 .ٕٕٔ( التفسٌر المٌسر:ٕ)
 .ٕٗٙ/ٗ( تفسٌر ابن كثٌر:ٖ)
 .ٕٕٔ( التفسٌر المٌسر:ٗ)
 .ٕٗٙ/ٗ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .ٕٕٔ( التفسٌر المٌسر:ٙ)
 .ٕٗٙ/ٗ( تفسٌر ابن كثٌر:2)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( 1)
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ٌسود هللا فً الدار اآلخرة وجوه أهل النار، وهو سواد شدٌد، كؤنما حلت ظلمة اللٌل فً  -ٖ
ٌِْل ُمْظِلًما{ ]ٌونس :  وجوههم، لال تعالى:  [.2ٕ}َكؤَنََّما أُْؼِشٌَْت ُوُجوهُُهْم لَِطعًا ِمَن اللَّ

 ومن أسباب اسوداد الوجوه ٌوم المٌامة:
[، بٌن فً هذه اآلٌة الكرٌمة أن من ٙٓٔوهٌ{ ]آل عمران : لوله تعالى: }َوتَْسَودُّ ُوجُ  - أ

ا الَِّذٌَن  أسباب اسوداد الوجوه ٌوم المٌامة الكفر بعد اإلٌمان، وذلن فً لوله: } فَؤَمَّ
 [.ٙٓٔاْسَودَّْت ُوُجوهُُهْم أََكفَْرتُْم بَْعَد ِإٌَمانِكُْم{ ]آل عمران : 

وبٌّن فً موضع آخر أن من أسباب ذلن الكذب على هللا تعالى وهو لوله تعالى:  - ب
ٌَْس فًِ َجَهنََّم َمثًْوى  ِ ُوُجوهُُهْم ُمْسَودَّةٌ أَلَ }َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة تََرى الَِّذٌَن َكذَبُوا َعلَى َّللاَّ

 [. ِٓٙلْلُمتََكبِِّرٌَن{ ]الزمر : 
اكتساب السٌبات، وهو لوله: }َوالَِّذٌَن  وبٌّن فً موضع آخر أن من أسباب ذلن - ت

ِ ِمْن َعاِصٍم َكؤَنََّما  َكَسبُوا السٌَِّّبَاِت َجَزاُء َسٌِّبٍَة بِِمثِْلَها َوتَْرَهمُُهْم ِذلَّةٌ َما لَُهْم ِمَن َّللاَّ
ٌِْل ُمْظِلًما أُولَبَِن أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فِ  ٌَها َخاِلُدوَن{ أُْؼِشٌَْت ُوُجوهُُهْم لَِطعًا ِمَن اللَّ

 [. 2ٕ]ٌونس : 
وبٌّن فً موضع آخر أن من أسباب ذلن الكفر والفجور وهو لوله تعالى: }َوُوُجوهٌ  - ث

ٌَْها َؼَبَرةٌ * تَْرَهمَُها لَتََرةٌ*  [.ٕٗ -ٓٗأُولَبَِن هُُم اْلَكَفَرةُ اْلفََجَرةُ{ ]عبس : ٌَْوَمبٍِذ َعلَ
بعبارات مختلفة، وهو الكفر باهلل تعالى، وهذه األسباب فً الحمٌمة شًء واحد عبر عنه 

وِر  وبٌن فً موضع آخر شدة تشوٌه وجوههم بزرلة العٌون، وهو لوله: }ٌَْوَم ٌُْنفَُخ فًِ الصُّ
ٌَْوَمبٍِذ ُزْرلًا{ ]طه :  [، وألبح صورة أن تكون الوجوه سودا والعٌون َٕٓٔونَْحشُُر اْلُمْجِرِمٌَن 

ٌصور علل البخٌل فً ألبح صورة وأشوهها الترح لها زرلة  زرلا، أال ترى الشاعر لما أراد أن
 :(ٔ)العٌون، واسوداد الوجوه فً لوله

ٌْها أَْوُجه سُودُ   َولْلبخٌِل َعَلى أَْمواله ِعَلٌل               ُزْرق العٌُوِن َعل

 .(ٕ)ألنه حرٌص على أمواله وال ٌرٌد إنفالها

 

 المرآن
ٌْنَُهْم َولَاَل }َوٌَْوَم نَْحُشُرهُْم َجِمٌعًا ثُ  م  نَمُوُل ِلل ِذٌَن أَْشَركُوا َمَكاَنكُْم أَْنتُْم َوشَُرَكاُإكُْم فََزٌ ْلنَا بَ

 [1ٕ({ ]ٌونس : 1ٕشَُرَكاُإهُْم َما كُْنتُْم إٌِ انَا تَْعبُُدوَن )
 التفسٌر:
باهلل:  ٌوم نحشر الخلك جمٌعا للحساب والجزاء، ثم نمول للذٌن أشركوا -أٌها الرسول-واذكر 

ْلنا  الزموا مكانكم أنتم وشركاإكم الذٌن كنتم تعبدونهم من دون هللا حتى تنظروا ما ٌُْفعل بكم، فََفرَّ
أ َمن عُبُِدوا ِمن دون هللا ممن كانوا ٌعبدونهم، ولالوا للمشركٌن:  بٌن المشركٌن ومعبودٌهم، وتبرَّ

 ما كنتم إٌانا تعبدون فً الدنٌا.

ٌَْوَم   ٌوم  -أٌها الرسول-[، أي:" واذكر 1ٕنَْحشُُرهُْم َجِمٌعًا{ ]ٌونس : لوله تعالى:}َو
 .(ٖ)نحشر الخلك جمٌعا للحساب والجزاء"

أي : أهل األرض كلهم ، من إنس وجن وبر وفاجر ، كما لال : }  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)[" 2َٗوَحَشْرنَاهُْم فَلَْم نَُؽاِدْر ِمْنُهْم أََحًدا { ] الكهؾ : 

                                                             
، والتحرٌر 5ٕٕ/ٖ، ووالبحر المحٌط فً التفسٌر:12ٗ/ٔالبٌت لبشار بن برد، انظر: المحرر الوجٌز: (ٔ)

 ، وؼٌرها.1ٖ/٘ٔوالتنوٌر:
(ٕ) . 
 .ٕٕٔ( التفسٌر المٌسر:ٖ)
 .ٕٗٙ/ٗ( تفسٌر ابن كثٌر:ٗ)
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[، أي:" ، ثم 1ٕلى:}ثُمَّ نَمُوُل ِللَِّذٌَن أَْشَركُوا َمَكانَكُْم أَْنتُْم َوُشَرَكاُإكُْم{ ]ٌونس : لوله تعا 
نمول للذٌن أشركوا باهلل: الزموا مكانكم أنتم وشركاإكم الذٌن كنتم تعبدونهم من دون هللا حتى 

 .(ٔ)تنظروا ما ٌُْفعل بكم"
نًا معٌنًا، امتازوا فٌه عن ممام المإمنٌن ، كما أي : الزموا أنتم وهم مكا لال ابن كثٌر:" 

[ ، ولال } َوٌَْوَم تَمُوُم السَّاَعةُ ٌَْوَمبٍِذ  5٘لال تعالى : } َواْمتَاُزوا اْلٌَْوَم أٌََُّها اْلُمْجِرُموَن { ] ٌس : 
لُوَن { ] الروم :  دَّعُوَن { ] الرو ٌَٗٔتَفَرَّ ْوَمبٍِذ ٌَصَّ ٌَ [ أي :  ٖٗم : [ ، وفً اآلٌة األخرى:} 

ٌصٌرون ِصدعٌن ، وهذا ٌكون إذا جاء الرب تعالى لفصل المضاء ؛ ولهذا لٌل : ذلن ٌستشفع 
المإمنون إلى هللا تعالى أن ٌؤتً لفصل المضاء وٌرٌحنا من ممامنا هذا ، وفً الحدٌث اآلخر : 

 .(ٖ)"(ٕ)«نحن ٌوم المٌامة على َكْوم فوق الناس»
نَُهْم{ ]ٌونس : لوله تعالى:}فََزٌَّْلَنا بَ   ْلنا بٌن المشركٌن ومعبودٌهم"1ٌْٕ  .(ٗ)[، أي:" فََفرَّ
أ َمن عُبُِدوا 1ٕلوله تعالى:}َولَاَل ُشَرَكاُإهُْم َما كُْنتُْم إٌَِّاَنا تَْعبُُدوَن{ ]ٌونس :   [، أي:" وتبرَّ

 .(٘)نٌا"ِمن دون هللا ممن كانوا ٌعبدونهم، ولالوا للمشركٌن: ما كنتم إٌانا تعبدون فً الد
أنكروا عبادتهم ، وتبرءوا منهم ، كما لال تعالى : } ]َكبل[ َسٌَْكفُُروَن  لال ابن كثٌر:" 

ٌِْهْم ِضدًّا { اآلٌة. ] مرٌم :  أَ الَِّذٌَن اتُّبِعُوا ِمَن الَِّذٌَن  1ٕبِِعبَاَدتِِهْم َوٌَُكونُوَن َعلَ [. ولال : } إِْذ تَبَرَّ
ِ َمْن ال ٌَْستَِجٌُب لَهُ إِلَى  [ ، ولال } َوَمْن أََضلُّ  ٙٙٔاتَّبَعُوا { ] البمرة :  ْن ٌَْدعُو ِمْن ُدوِن َّللاَّ ِممَّ

ٌَاَمِة َوهُْم َعْن ُدَعابِِهْم َؼافِلُوَن َوإِذَا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا لَُهْم أَْعَداًء َوَكانُوا بِِعبَاَدتِ  ِهْم َكافِِرٌَن { ] ٌَْوِم اْلِم
 .(ٙ)[" ٙ،  ٘األحماؾ : 

 الفوابد:

 البعث والجزاء بعرض صادق وأضح له.تمرٌر معتمد  -ٔ
تصوٌر ما سٌكون وسٌمع ٌوم المٌامة بٌن العابدٌن والمعبودٌن، وبٌن األتباع والمتبوعٌن  -ٕ

من التبرإ والمعاداة وتنصل المعبودٌن من جناٌة هإالء العابدٌن، وإنكارهم أن ٌكون 
 لهم ٌد فً إضبللهم وشركهم.

الصالحٌن باهلل تعالى ولذلن نرى أن أكثر  أن جّل شرن المشركٌن إنما كان بإشراكهم -ٖ
آلهتهم إنما كانت من عباد هللا الصالحٌن من األنبٌاء واألولٌاء، أمثال إبراهٌم، 
وإسماعٌل، والمسٌح، وعزٌر علٌهم السبلم، ومرٌم، وود، وسواع، وٌؽوث، وٌعوق، 

 والبلت، ومناة، وهبل وؼٌرهم.
هة المشركٌن فً صدد الرد علٌهم وعبر أن هللا عز وجل لد ذكر أوصاؾ العمبلء آلل -ٗ

عن آلهتهم بصٌػ العمبلء؛ فدل ذلن على أنهم إنما كانوا ٌعبدون الصالحٌن، ولم ٌكونوا 
ٌمصدون األحجار واألصنام بالعبادة لذاتها، وتفصٌل ذلن على ما ذكره أهل العلم: أن 

 هللا تعالى لال فً صدد الرد على المشركٌن مبٌنًا عجز آلهتهم:
ٌُْر أَْحٌَاٍء َوَما }َوا - ٌْبًا َوهُْم ٌُْخلَمُوَن أَْمَواٌت َؼ ِ اَل ٌَْخلُمُوَن َش لَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 [. ٕٔ - ٌَْٕٓشعُُروَن أٌََّاَن ٌُْبعَثُوَن{ ]النحل: 
ْم أَْنتُْم َوُشَرَكاُإُكْم ولال جل وعبل:}َوٌَْوَم نَْحُشُرهُْم َجِمٌعًا ثُمَّ نَمُوُل ِللَِّذٌَن أَْشَركُوا َمَكانَكُ  -

نَ ٌْ ٌْنََنا َوبَ ِ َشِهًٌدا بَ ٌَّانَا تَْعبُُدوَن فََكفَى ِباّلِلَّ ٌْنَُهْم َولَاَل شَُرَكاُإهُْم َما كُْنتُْم إِ كُْم إِْن كُنَّا َعْن فََزٌَّْلنَا َب
 [. 5ٕ-1ِٕعبَاَدتِكُْم لَؽَافِِلٌَن{ ]ٌونس: 

                                                             

 .ٕٕٔ( التفسٌر المٌسر:ٔ)
 جابر رضً هللا عنه. والكوم : الموضع المشرؾ العال.( من حدٌث ٖ٘ٗ/ٖ(رواه أحمد فً المسند )ٕ)
 .ٕٗٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( ٗ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( ٘)
 .ٕ٘ٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
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ِ ِعبَادٌ أَْمثَالُكُْم فَاْدعُوهُْم فَْلٌَْستَِجٌبُوا لَكُْم  ولال سبحانه وتعالى:}إِنَّ الَِّذٌنَ  - تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 [. 5ٗٔإِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]األعراؾ: 

ٌَاَء{ ]الكهؾ:  - ٌَتَِّخذُوا ِعبَاِدي ِمْن ُدونًِ أَْوِل ولال عز وجل:}أَفََحِسَب الَِّذٌَن َكفَُروا أَْن 
ٕٔٓ .] 

عالى:}َوالَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه َما ٌَْمِلُكوَن ِمْن لِْطِمٌٍر إِْن تَْدعُوهُْم اَل ولوله تبارن وت -
-ٌَْٖٔسَمعُوا ُدَعاَءكُْم َولَْو َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَكُْم َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌَْكفُُروَن بِِشْرِككُْم{ ]فاطر: 

ٔٗ .] 
نْ  - ِ َمْن اَل ٌَْستَِجٌُب لَهُ إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة  ولال جل شؤنه: }َوَمْن أََضلُّ ِممَّ ٌَْدعُو ِمْن ُدوِن َّللاَّ

َوهُْم َعْن ُدَعابِِهْم َؼافِلُوَن َوإِذَا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا لَُهْم أَْعَداًء َوَكانُوا بِِعَباَدتِِهْم َكافِِرٌَن{ 
 [. ٙ-٘]األحماؾ: 

ٌَْرُجوَن َرْحَمتَُه ولال تعالى:}أُولَبَِن الَِّذٌَن ٌَدْ  - عُوَن ٌَْبتَؽُوَن إَِلى َربِِّهُم اْلَوِسٌلَةَ أٌَُُّهْم أَْلَرُب َو
 [ .2َ٘وٌََخافُوَن َعذَابَهُ{ ]اإلسراء: 

إلى ؼٌرها من اآلٌات التً فٌها ذكر آلهة المشركٌن بصٌػ العمبلء وصفات 
العمبلء؛ آللهة  ذوي العمول؛ فؤنت ترى: أن هذه اآلٌات الكرٌمات مشتملة على صفات

المشركٌن والتعبٌر عنهم بصٌػ العمبلء: نحو: الذٌن، ٌخلمون، وأموات، وما ٌشعرون، 
وٌبعثون، ونحشرهم، ولال شركاإهم، ولؽافلٌن، وعباد أمثالكم وفلٌستجٌبوا، وعبادي، 
ٌَاَمِة ٌَْكفُُرونَ   وما ٌملكون، وال ٌسمعوا، و )لو سمعوا( ، وما استجابوا، و )ٌَْوَم اْلِم

بِِشْرِككُْم( ، و )هم( ، وؼافلون، و )إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء( ، و )كانوا بعبادتهم 
كافرٌن( ، و }ٌَْبتَؽُوَن إِلَى َربِِّهُم اْلَوِسٌلَةَ{ ، و )ٌرجون رحمته( ، و )ٌخافون عذابه( ، 

ات ونحو ذلن من الصٌػ التً ال تستعمل إال لذوي العمول عند العرب، وؼٌرهم والصف

التً ال توجد إال فً العمبلء فً اللؽة العربٌة، وؼٌرها؛ فإن الجمادات من األصنام 
واألحجار واألشجار والتماثٌل التً ال تعمل ال ٌمال فٌها: )الذٌن ال ٌخلمون( ، و )ال 
ٌشعرون( ، وال ٌملكون، وال ٌستجٌبون، وال ٌسمعون ... ، كما ال ٌمال فٌها: ) }أَْمَواٌت 

ٌُْر أَحْ  ٌَاٍء{ ، وعباد أمثالكم، وأعداء، وعبادي، ونحشرهم، وؼافلون، وؼافلٌن، َؼ
وكافرٌن، وٌبعثون، وٌبتؽون، وٌرجون، وٌخافون(... وهذه كلها براهٌن باهرة على أن 
آلهة المشركٌن السابمٌن إنما كانوا عمبلء، وأنهم كانوا من عباد هللا تعالى ولٌسوا 

 جمادات بحتة، وال أحجار صرفة.

 
 مرآنال

ٌْنَكُْم إِْن كُن ا َعْن ِعبَاَدتِكُْم لَغَافِِلٌَن ) ٌْنَنَا َوبَ ِ َشِهًٌدا بَ  [7ٕ({ ]ٌونس : 7ٕ}فََكفَى بِاّلِل 
 التفسٌر:

فكفى باهلل شهًٌدا بٌننا وبٌنكم، إننا لم نكن نعلم ما كنتم تمولون وتفعلون، ولمد كنَّا عن عبادتكم إٌانا 
 ؼافلٌن، ال نشعر بها.

ٌْنَكُْم{ ]ٌونس : لوله   ٌْنََنا َوبَ ِ َشِهًٌدا بَ [، أي:" فكفى باهلل شهًٌدا بٌننا 5ٕتعالى:}فََكفَى بِاّلِلَّ
 .(ٔ)وبٌنكم، إننا لم نكن نعلم ما كنتم تمولون وتفعلون"

 [، أي:" ولمد كنَّا عن عبادتكم إٌانا5ٕلوله تعالى:}إِْن كُنَّا َعْن ِعبَاَدتِكُْم لََؽافِِلٌَن{ ]ٌونس :  
 .(ٕ)ؼافلٌن، ال نشعر بها"

أي : ما كنا نشعر بها وال نعلم ، وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حٌث ال  لال ابن كثٌر:" 
ندري بكم ، وهللا شهٌد بٌننا وبٌنكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتنا ، وال أمرناكم بها ، وال رضٌنا 

                                                             
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( ٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( ٕ)
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 منكم بذلن.
 ؼٌره ، ممن ال ٌسمع وال ٌبصر ، وال ٌؽنً وفً هذا تبكٌت عظٌم للمشركٌن الذٌن عبدوا مع هللا

عنهم شٌبًا ، ولم ٌؤمرهم بذلن وال رضً به وال أراده ، بل تبرأ منهم فً ولت أحوج ما ٌكونون 
إلٌه ، ولد تركوا عبادة الحً المٌوم ، السمٌع البصٌر ، المادر على كل شًء ، العلٌم بكل شًء 

ه وحده ال شرٌن له ، ناهًٌا عن عبادة ما سواه ، كما ولد أرسل رسله وأنزل كتبه ، آمرا بعبادت
َ َواْجتَِنبُوا الطَّاؼُوَت فَِمْنُهْم َمْن  ٍة َرسُوال أَِن اُْعبُُدوا َّللاَّ ُ لال تعالى : } َوَلمَْد بَعَثْنَا فًِ كُّلِ أُمَّ َهَدى َّللاَّ

ٌِْه الضَّبللَةُ { ] النحل :  ل تعالى : } َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن [ ، ولا َٖٙوِمْنُهْم َمْن َحمَّْت َعلَ
ٌِْه أَنَّهُ ال إِلَهَ إِال أَنَا فَاْعبُُدوِن { ] األنبٌاء :  [ ، ولال : } َواْسؤَْل َمْن أَْرَسْلَنا  َٕ٘رسُوٍل إِال نُوِحً إِلَ

ْحَمِن آِلَهةً ٌُْعبَ  [. والمشركون  ٘ٗدُوَن { ] الزخرؾ : ِمْن لَْبِلَن ِمْن ُرسُِلنَا أََجعَْلنَا ِمْن ُدوِن الرَّ
أنواع وألسام كثٌرون ، لد ذكرهم هللا فً كتابه ، وبٌَّن أحوالهم وألوالهم ، وَرد علٌهم فٌما هم 

 .(ٔ)فٌه أتم رد"
 الفوابد:

تبرإ ما عبد من دون هللا من عابدٌه وسواء كان المعبود ملكا أو إنسانا أو جانا أو شجرا  -ٔ
 عابدٌه وٌستشهد هللا تعالى علٌه. أو حجرا الكل ٌتبرأ من

بٌان أسلوب من أسالٌب المرآن الكرٌم فً الدعوة إلى توحٌد األلوهٌة: وذلن ببٌان ما ٌمع  -ٕ
ٌوم المٌامة بٌن هإالء المشركٌن وآلهتهم من براءة بعضهم من بعض، وتخلٌهم عن 

 دافع عنهم.عابدٌهم وتنكرهم ألتباعهم، فً حال هم أحوج ما ٌكون إلى من ٌشفع لهم وٌ
فالواجب على  -سبحانه -أن العبادة حك هللا وحده وأنه ال ٌجوز صرؾ شًء منها لؽٌره -ٖ

أهل العلم أن ٌبٌنوا ذلن للناس وأن ٌشرحوا لهم حمٌمة التوحٌد الذي بعث هللا به رسوله 
 ومن لبله من الرسل. -ملسو هيلع هللا ىلص  -دمحماً 

 «:دالشهٌ»إثبات اسم من اسماءه تعالى، وهو  -ٗ
"هو الذي ال ٌؽٌب عنه شًء. ٌمال: شاهد وشهٌد كعالم، وعلٌم. «: الشهٌد»و  

: }فََمْن َشِهَد ِمْنكُمُ -سبحانه–أي: كؤنه الحاضر الشاهد الذي ال ٌعزب عنه شًء. ولد لال 
 [، أي: من حضر منكم فً الشهر فلٌصمه.1٘ٔالشَّْهَر فَْلٌَُصْمه{ ]البمرة : 

ُ أَنَّهُ اَل إِلََه إِالَّ هُو{ ]آل ، بمعنى«الشهٌد»وٌكون    : العلٌم. كموله: }َشِهَد َّللاَّ
 [،  لٌل: معناه: علم هللا. 1ٔعمران : 

، وهو أٌضا «بٌن هللا أنه ال إله إال هو»ولال أبو العباس أحمد بن ٌحٌى معناه:   
فً  الشاهد للمظلوم الذي ال شاهد له وال ناصر على الظالم المتعدي الذي ال مانع له

 .(ٕ)الدنٌا؛ لٌنتصؾ له منه"

 
 المرآن

ِ َمْواَلهُُم اْلَحّكِ َوَضل  َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَفْ  تَُروَن }هُنَاِلَن تَْبلُو كُلُّ نَْفٍس َما أَْسلَفَْت َوُردُّوا إِلَى ّللا 
 [ٖٓ({ ]ٌونس : ٖٓ)

 التفسٌر:
سلفت وتعاٌنها، وتجازى بحسبها: فً ذلن المولؾ للحساب تتفمد كل نفس أحوالها وأعمالها التً 

إن خًٌرا فخٌر، وإن شًرا فشر، وُردَّ الجمٌع إلى هللا الحكم العدل، فؤُدِخَل أهل الجنِة الجنةَ وأهل 
 النار النار، وذهب عن المشركٌن ما كانوا ٌعبدون من دون هللا افتراء علٌه.

                                                             
 .ٕ٘ٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٙشؤن الدعاء: (ٕ)
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[، أي:" فً ذلن المولؾ ٖٓ{ ]ٌونس : لوله تعالى:}هَُناِلَن تَْبلُو ُكلُّ َنْفٍس َما أَْسلََفتْ  
للحساب تتفمد كل نفس أحوالها وأعمالها التً سلفت وتعاٌنها، وتجازى بحسبها: إن خًٌرا فخٌر، 

 .(ٔ)وإن شًرا فشر"
أي : فً مولؾ الحساب ٌوم المٌامة تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من  لال ابن كثٌر:" 

َرابُِر { ] الطارق : عملها من خٌر وشر ، كما لال تعالى : } ٌَ  [ ، ولال تعالى : }  5ْوَم تُْبلَى السَّ
َر { ] المٌامة :  َم َوأَخَّ ٌَاَمِة ِكتَابًا  ٌُٖٔنَبَّؤُ اإلْنَساُن ٌَْوَمبٍِذ بَِما لَدَّ [ ، ولال تعالى : } َونُْخِرُج لَهُ ٌَْوَم اْلِم

ٌَْن َحِسًٌبا { ] اإلسراء : ٌَْلمَاهُ َمْنشُوًرا اْلَرأْ ِكتَابََن َكفَى ِبنَْفِسَن الْ   .(ٕ)[" ٗٔ،  ٌَْٖٔوَم َعلَ
. وروي عن عبد الرحمن بن زٌد (ٖ)الحسٌن، فً لوله: "}ما أسلفت{، لال: عملت"عن  

 .(ٗ)ابن أسلم نحو ذلن

 :(٘)لراءتان[، ٖٓلوله تعالى:}هَُناِلَن تَْبلُو ُكلُّ نَْفٍس َما أَْسَلفَْت{ ]ٌونس : وفً  
 :(ٙ)، بتاءٌن، لرأ بها حمزة والكسابً ، وفً تؤوٌلها ثبلثة أوجه«تتلو»إحداهما : 

ر. لاله السديأحدها :معناه: تتبع كل نفس ما لدمت فً الدنٌا  ، ومنه لول (2)من خٌٍر أو ّشٍ
 :(1)الشاعر

ٌبا ٌَب ٌتلو الذِّ  إنَّ الُمرٌَب ٌَتَْبع الُمرٌبا            كما رأٌت الذِّ

ٌمول: "مبتػ كل  "لوله } هُنَاِلَن تَْبلُو كُلُّ نَْفٍس{، عن السدي:أخرج ابن ابً حاتم و
 .(5)نفس"

 الثانً : تتلو كتاب حسناتها وكتاب سٌباتها ، ومن التبلوة .
 .(ٓٔ)والثالث : تعاٌن كل نفس جزاء ما عملت. لاله ابن زٌد

لال ابن كثٌر:" لد لرأ بعضهم :} هُنَاِلَن تَتْلُو كُلُّ نَْفٍس َما أَْسلَفَْت { وفسَّرها بعضهم  
تتبع »بالمراءة ، وفّسرها بعضهم بمعنى تتبع ما لدمته من خٌر وشر ، وفّسرها بعضهم بحدٌث : 

ممر ، وٌتبع كل أمة ما كانت تعبد ، فٌتبع من ٌعبد الشمس الشمس ، وٌتبع من كان ٌعبد الممر ال
 .(ٕٔ)، الحدٌث"(ٔٔ)«من كان ٌعبد الطواؼٌت الطواؼٌت

 :(ٖٔ)بالباء، وفً تؤوٌلها وجوه«  تَْبلُو »والمراءة الثانٌة : وهً لراءة البالٌن 
 .(ٗٔ)أحدها : تسلم كل نفس. لاله الحسن

 .(٘ٔ)أي: تسلم ما علٌها من الحموق إلى أربابها بؽٌر اختٌارها" لال المرطبً:" 
 .(ٔ)تختبر كل نفس، لاله مجاهدالثانً : 

                                                             
 .ٕٕٔالمٌسر:التفسٌر ( ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٗ5ٔ/ٙ(:ص1ٖٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.5ٗ5ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٕ، والنكت والعٌون:1ٔ-1ٓ/٘ٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٖ٘انظر: السبعة فً المراءات: (٘)
 .ٖٗٗ/ٕ، والنكت والعٌون:1ٔ-1ٓ/٘ٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٖ٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .ٔ٘/ٙ، والبحر المحٌط:ٖٖٗ/1، وتفسٌر المرطبً:ٖٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
، وأبً حٌان فً ٖٖٗ/1، والمرطبً فً تفسٌره:ٖٗٗ/ٕالبٌت من شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: (1)

 ، وؼٌرها.5ٖٔ/ٙسمٌن الحلبً فً الدر المصومن:، والٔ٘/ٙالبحر:
 .5ٗ5ٔ/ٙ(:ص2ٖٙٓٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٕ/٘ٔ(:ص2ٙ٘2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .( من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه1ٕٔرواه مسلم فً صحٌحه برلم )(ٕٔ)
، وتفسٌر ٖٗٗ/ٕ، والنكت والعٌون:1ٔ-1ٓ/٘ٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٖ٘انظر: السبعة فً المراءات: (ٖٔ)

 .ٖٖٗ/1المرطبً:
 .5ٗ5ٔ/ٙ(:صٖٙٙٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 . ٖٖٗ/1تفسٌر المرطبً:(٘ٔ)



ٖٔ2 
 

 .(ٕ)والثالث: تذوق. ذكره المرطبً
 .(ٖ)والرابع: تعلم. لاله الكلبً

والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: إنهما لراءتان مشهورتان، لد لرأ  لال الطبري:" 
بكل واحدة منهما أبمة من المراء، وهما متماربتا المعنى. وذلن أن من تبع فً اآلخرة ما أسلَؾ 
من العمل فً الدنٌا، هجم به على َمْورده، فٌخبر هنالن ما أسلَؾ من صالح أو سٌا فً الدنٌا، 

من أسلؾ فً الدنٌا من أعماله فً اآلخرة، فإنما ٌخبُر بعد مصٌره إلى حٌث أحلَّه وإّن َمْن َخبَر 
ما لدم فً الدنٌا من علمه، فهو فً كلتا الحالتٌن ُمتَّبع ما أسلؾ من عمله، مختبر له، فبؤٌتهما لرأ 

 .(ٗ)المارئ كما وصفنا، فمصٌٌب الصواَب فً ذلن"
ِ َموْ   [، أي:" وُردَّ الجمٌع إلى هللا ٖٓاَلهُُم اْلَحّكِ{ ]ٌونس : لوله تعالى:}َوُردُّوا إِلَى َّللاَّ

 .(٘)الحكم العدل، فؤُدِخَل أهل الجنِة الجنةَ وأهل النار النار"
أي : ورجعت األمور كلها إلى هللا الحكم العدل ، ففصلها ، وأدخل أهل  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)الجنة الجنة ، وأهل النار النار"
[، أي:" وذهب عن المشركٌن ٖٓلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:}َوضَ  

 .(2)ما كانوا ٌعبدون من دون هللا افتراء علٌه"
 .(1)أي : ذهب عن المشركٌن ما كانوا ٌعبدون من دون هللا افتراء علٌه " لال ابن كثٌر:" 
ن األوثان تشفع لهم، أي: ضاع وذهب عنهم ما كانوا ٌزعمونه من أ لال الصابونً:" 

 .(5)وفً اآلٌة تبكٌٌت شدٌٌد للمشركٌن الذٌن عبدوا ما ال ٌسمع وال ٌُبصر وال ٌُؽنً عنهم شٌباً"
 .(ٓٔ)عن ابن عباس لوله: "}وضل عنهم ما كانوا ٌفترون{، هذا فً المٌامة" 
 .(ٔٔ)فً لوله: "}ما كانوا ٌفترون{، أي: ٌشركون" -أٌضا-وعن ابن عباس  

الرحمن بن زٌد بن أسلم فً لوله: "}وضل عنهم ما كانوا ٌفترون{، ولال: ما وعبد  
 .(ٕٔ)كانوا ٌدعون معه من األنداد واآللهة، وذلن جعلوها أندادا مع هللا افتراء وكذبا"

 الفوابد:

فً عرصات المٌامة تعلم كل نفس ما أحضرت، وما لدمت وأخرت وتبلو ما أسلفت  -ٔ
 تعرؾ؟.فتعرؾ وأنى لها أن تنتفع بما 

ٕ-  ِ أن هذه اآلٌة الكرٌمة تدل على أن هللا مولى الكافرٌن، لال تعالى:} َوُردُّوا إِلَى َّللاَّ
ِ َمْوالهُُم اْلَحّكِ{ ]األنعام:  [ ولد َٕٙمْوالهُُم اْلَحّكِ{، ونظٌره لوله تعالى: ثُمَّ ُردُّوا إِلَى َّللاَّ

َ َمْولَى الَِّذٌَن جاء فً آٌة أخرى ما ٌدل على خبلؾ ذلن، وهً لوله تعالى:  }ذَِلَن بِؤَنَّ َّللاَّ
[، والجواب عن هذا: أن معنى كونه مولى ٔٔآَمنُوا َوأَنَّ اْلَكافِِرٌَن ال َمْولَى لَُهْم{ ]دمحم: 

                                                                                                                                                                               
 .1ٔ/٘ٔ(:ص2ٙ٘ٙٔ )-(2ٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٖٗ/1انظر: تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٖٖٗ/1تفسٌر المرطبً: انظر: (ٖ)
 .1ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( ٘)
 .ٕٙٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( 2)
 .ٕٙٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٔٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 . 5٘ٓٔ/ٙ(:ص2ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٓٔ)
 . 5٘ٓٔ/ٙ(:ص2ٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٔٔ)
 . 5٘ٓٔ/ٙ(:ص2ٖٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٕٔ)
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الكافرٌن أنه مالكهم المتصرؾ فٌهم بما شاء، ومعنى كونه مولى المإمنٌن دون الكافرٌن 
 .(ٔ)عند هللا تعالى أي والٌة المحبة والتوفٌك والنصر، والعلم
 والحك أن الٌة هللا تعالى، نوعان:

والٌة عامة: وهً الشاملة لكل أحد، لال هللا تعالى: }هُنَاِلَن تَْبلُو كُلُّ نَْفٍس َما أَْسلََفْت  - أ
ِ َمْواَلهُُم اْلَحّكِ َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن{ ]ٌونس :  [، فجعل لنفسه َٖٓوُردُّوا إِلَى َّللاَّ

فاهلل هو الذي ٌتولى عباده بالتدبٌر  سبحانه والٌة على هإالء المفترٌن، فهذه والٌة عامة،
 والتصرٌؾ والسلطان وؼٌر ذلن.

والٌة خاصة: وهً أن ٌتولى هللا العبد بعناٌته وتوفٌمه وهداٌته، وهذه للمإمنٌن، لال  - ب
َ َمْولَى الَِّذٌَن آَمنُوا َوأَنَّ اْلَكافِِرٌَن اَل َمْولَى لَُهْم{ ]دمحم :  تعالى: وهذا [، ٔٔ}ذَِلَن بِؤَنَّ َّللاَّ

 النوع هو الممصود بمول ابن عباس رضً هللا عنه.
لٌست جسما ممن ٌنتمً إلى اإلسبلم « النفس»وفً اآلٌة الرد على من ذهب إلى أن  -ٖ

بزعمه، فمول باطل، فإن هللا عز وجل لال: }هَُنالن تبلو كل نفس َما أسلفت{، ولال 
َ َسِرٌُع اْلِحَساِب{ ]ؼافر : }اْلٌَْوَم تُْجَزى ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت الَ  تعالى :  ظُْلَم اْلٌَْوَم إِنَّ َّللاَّ

[، فصح أن النفس هً ٕٔ}كُلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب َرِهٌن{ ]الطور :  [، ولال تعالى:2ٔ
 الفعالة الكاسبة المجزٌة المخطبة.

 
 المرآن

ْن ٌَْمِلُن  ً  ِمَن اْلَمٌِِّت }لُْل َمْن ٌَْرُزلُكُْم ِمَن الس َماِء َواِْلَْرِض أَم  الس ْمَع َواِْلَْبَصاَر َوَمْن ٌُْخِرُج اْلَح
ُ فَمُْل أَفاََل تَت مُوَن ) ِ َوَمْن ٌَُدبُِّر اِْلَْمَر فََسٌَمُولُوَن ّللا  ًّ  [ٖٔ({ ]ٌونس : َٖٔوٌُْخِرُج اْلَمٌَِّت ِمَن اْلَح

 التفسٌر:

ماء، بما ٌُنزله من المطر، ومن األرض لهإالء المشركٌن: َمن ٌرزلكم من الس -أٌها الرسول-لل 
بما ٌنبته فٌها من أنواع النبات والشجر تؤكلون منه أنتم وأنعامكم؟ وَمن ٌملن ما تتمتعون به أنتم 
وؼٌركم من حواّسِ السمع واألبصار؟ ومن ذا الذي ٌملن الحٌاة والموت فً الكون كلِّه، فٌخرج 

من المخلولات، وفٌما ال تعرفون؟ وَمن ٌدبِّر  األحٌاء واألموات بعضها من بعض فٌما تعرفون
أمر السماء واألرض وما فٌهن، وأمركم وأمر الخلٌمة جمٌعًا؟ فسوؾ ٌجٌبونن بؤن الذي ٌفعل 

 ذلن كله هو هللا، فمل لهم: أفبل تخافون عماب هللا إن عبدتم معه ؼٌره؟

َماِء َواأْلَْرِض   ٌَْرُزلُكُْم ِمَن السَّ أٌها -[، أي:" لل ٖٔ{ ]ٌونس : لوله تعالى:}لُْل َمْن 
لهإالء المشركٌن: َمن ٌرزلكم من السماء، بما ٌُنزله من المطر، ومن األرض بما ٌنبته  -الرسول

 .(ٕ)فٌها من أنواع النبات والشجر تؤكلون منه أنتم وأنعامكم؟"
ة ٌحتج تعالى على المشركٌن باعترافهم بوحدانٌته وربوبٌته على وحدانٌ لال ابن كثٌر:" 

اإلله، فمال : } لُْل َمْن ٌَْرُزلُكُْم ِمَن السََّماِء َواألْرِض { أي : من ذا الذي ٌنزل من السماء ماء 
ٌْتُونًا َونَْخبل  المطر ، فٌشك األرض شًما بمدرته ومشٌبته ، فٌخرج منها } َحبًّا َوِعنًَبا َولَْضبًا َوَز

ْن َهذَا  ٖٔ - 2ٕ: َوَحَدابَِك ؼُْلبًا َوفَاِكَهةً َوأَبًّا { ] عبس  [ ، أإله مع هللا ؟ فسٌمولون : هللا ، } أَمَّ
 .(ٖ)[ ؟" ٕٔالَِّذي ٌَْرُزلُكُْم إِْن أَْمَسَن ِرْزلَهُ { ] الملن : 

ْن ٌَْمِلُن السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر{ ]ٌونس :   [، أي:" وَمن ٌملن ما تتمتعون به ٖٔلوله تعالى:}أَمَّ
 .(ٗ)واألبصار؟" أنتم وؼٌركم من حواّسِ السمع

أي : الذي وهبكم هذه الموة السامعة ، والموة الباصرة ، ولو شاء لذهب  لال ابن كثٌر:" 
بها ولسلبكم إٌاها ، كما لال تعالى : } لُْل هَُو الَِّذي أَْنَشؤَكُْم َوَجعََل لَكُُم السَّْمَع َواألْبَصاَر َواألْفبَِدةَ 

                                                             
 .ٓٔ/1ٕدفع إٌهام االضراب ، الشنمٌطً: انظر: (ٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( ٕ)
 .ٕٙٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( ٗ)
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ُ َسْمعَكُْم َوأَْبَصاَركُْم َوَختََم َعلَى  ٖٕلَِلٌبل َما تَْشكُُروَن { ] الملن :  ٌْتُْم ِإْن أََخذَ َّللاَّ [ ، ولال } لُْل أََرأَ
ٌَؤْتٌِكُْم بِِه { ] األنعام :   ِ ٌُْر َّللاَّ  .(ٔ)[" ٙٗلُلُوبِكُْم َمْن إِلَهٌ َؼ

ٌَِّت ِمَن ا  ٌِِّت َوٌُْخِرُج اْلَم ًَّ ِمَن اْلَم ِ{ ]ٌونس : لوله تعالى:}َوَمْن ٌُْخِرُج اْلَح ًّ [، أي:" ْٖٔلَح
ومن ذا الذي ٌملن الحٌاة والموت فً الكون كلِّه، فٌخرج األحٌاء واألموات بعضها من بعض 

 .(ٕ)فٌما تعرفون من المخلولات، وفٌما ال تعرفون؟"
أي : بمدرته العظٌمة ، ومنته العمٌمة، ولد تمدم ذكر الخبلؾ فً ذلن ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)ً ذلن كله "وأن اآلٌة عامة ف
[، أي:" وَمن ٌدبِّر أمر السماء واألرض وما ٖٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌَُدبُِّر اأْلَْمَر{ ]ٌونس :  

 .(ٗ)فٌهن، وأمركم وأمر الخلٌمة جمٌعًا؟"
أي:من بٌده ملكوت كل شًء وهو ٌجٌر وال ٌجار علٌه ، وهو المتصرؾ لال ابن كثٌر:" 

ٌُسؤل عما ٌفعل وهم ٌُْسؤلُون ، } ٌَْسؤَلُهُ َمْن فًِ السََّماَواِت الحاكم الذي ال معمب لحكمه ، وال 
ٌَْوٍم هَُو فًِ َشؤٍْن { ] الرحمن :  [ ، فالملن كله العلوي والسفلً ، وما فٌهما من  5َٕواألْرِض كُلَّ 

 .(٘)مبلبكة وإنس وجان ، فمٌرون إلٌه ، عبٌد له ، خاضعون لدٌه"
 .(ٙ)ٌمضٌه وحده" عن مجاهد:"}ٌدبر األمر{، لال: 

ُ{ ]ٌونس :   [، أي:" فسوؾ ٌجٌبونن بؤن الذي ٌفعل ذلن كله ٖٔلوله تعالى:}فََسٌَمُولُوَن َّللاَّ
 .(2)هو هللا"

 .(1)أي : هم ٌعلمون ذلن وٌعترفون به" لال ابن كثٌر:" 
هللا إن [، أي:" فمل لهم: أفبل تخافون عماب ٖٔلوله تعالى:}فَمُْل أَفَبَل تَتَّمُوَن{ ]ٌونس :  

 .(5)عبدتم معه ؼٌره؟"
 .(ٓٔ)أي : أفبل تخافون منه أن تعبدوا معه ؼٌره بآرابكم وجهلكم ؟" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)عن الضحان، فً لوله: "}أفبل تتمون{، لال: تتمون النار بالصلوات الخمس" 
 .(ٕٔ)عن مجاهد:"}تتمون{: تستطٌعون"و 
 الفوابد:

إفراد هللا بالتدبٌر: فبل مدبر إال هللا وحده، وأما تدبٌر ومن فوابد اآلٌة والتً بعدها:  -ٔ
 اإلنسان؛ فمحصور بما تحت ٌده، ومحصور بما أذن له فٌه شرعا.

إلرار الكفار الذٌن لاتلهم رسول هللا بؤن هللا تعالى هو الخالك الرازق المدب ، فإن الكفار  -ٕ
ون بؤن َّللاَّ تعالى هو الخالك المدبِّر، الذٌن لاتلهم رسول َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ علٌه وَسلَّم مِمر

 وأن ذلن لم ٌدخلهم فً اإلسبلم.

                                                             
 .ٕٙٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( ٕ)
 .ٕٙٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( ٗ)
 .ٕٙٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5٘ٓٔ/ٙ(:ص2ٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( 2)
 .2ٕٙ-ٕٙٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( 5)
 .2ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .5٘ٓٔ/ٙ(:ص2ٖ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5٘ٔٔ/ٙ(:ص2ٖٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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واآلٌة الكرٌمة من الحجج التً ألامها المرآن الكرٌم على المشركٌن، استجوابهم 
عن أمور ال ٌمكنهم إنكارها، كالرزق والحواس، وأحوال الموت والحٌاة، وشبون 

 التدبٌر.
 لوهٌة وٌوحدون فً الربوبٌة.مشركوا العرب كانوا ٌشركون فً األ -ٖ
 ولٌس بنافع أن ٌوحد العبد فً الربوبٌة وٌشرن فً األلوهٌة. -ٗ
 :(ٔ)أنه دل استمراء المرآن العظٌم على أن توحٌد هللا ٌنمسم إلى ثبلثة ألسام -٘
األول: توحٌده فً ربوبٌته، وهذا النوع من التوحٌد جبلت علٌه فطر العمبلء، لال تعالى:  -

ُ فَؤَنَّى ٌُْإفَكُوَن{ ]الزخرؾ : }َولَبِْن َسؤَْلتَ  ٌَمُولُنَّ َّللاَّ }لُْل َمْن  [، ولال:12ُهْم َمْن َخلَمَُهْم لَ
ًَّ ِمَن اْلَمٌِِّت  ْن ٌَْمِلُن السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َوَمْن ٌُْخِرُج اْلَح ٌَْرُزلُكُْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض أَمَّ

 ِ ًّ ٌَِّت ِمَن اْلَح ُ فَمُْل أَفَبَل تَتَّمُوَن{ ]ٌونس : َوٌُْخِرُج اْلَم [، َٖٔوَمْن ٌَُدبُِّر اأْلَْمَر فََسٌَمُولُوَن َّللاَّ
وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحٌد فً لوله: }لَاَل فِْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعالَِمٌَن{ 

َعِلْمَت [، تجاهل من عارؾ أنه عبد مربوب؛ بدلٌل لوله تعالى: }لَاَل َلمَْد ٖٕ]الشعراء : 
ٌَا فِْرَعْوُن َمثْبُوًرا{  َما أَْنَزَل َهُإاَلِء إِالَّ َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َبَصاِبَر َوإِنًِّ أَلَظُنَُّن 

ٌَْؾ َكاَن ٕٓٔ]اإلسراء :  ا فَاْنظُْر َك َمنَتَْها أَْنفُُسُهْم ظُْلًما َوعُلُوًّ ٌْ [، ولوله: }َوَجَحُدوا بَِها َواْستَ
[، وهذا النوع من التوحٌد ال ٌنفع إال بإخبلص العبادة هلل، ْٗٔلُمْفِسِدٌَن{ ]النمل : َعالِبَةُ ا

ِ إِالَّ َوهُْم ُمْشِرُكوَن{ ]ٌوسؾ :  [، واآلٌات ٙٓٔكما لال تعالى: }َوَما ٌُْإِمُن أَْكثَُرهُْم ِباّلِلَّ
 الدالة على ذلن كثٌرة جدا.

النوع من التوحٌد هو تحمٌك معنى الثانً: توحٌده جل وعبل فً عبادته، وضابط هذا  -
، وهً متركبة من نفً وإثبات، فمعنى النفً منها: خلع جمٌع أنواع «ال إله إال هللا»

المعبودات ؼٌر هللا كابنة ما كانت فً جمٌع أنواع العبادات كابنة ما كانت، ومعنى 

الوجه  اإلثبات منها: إفراد هللا جل وعبل وحده بجمٌع أنواع العبادات بإخبلص، على
الذي شرعه على ألسنة رسله علٌهم الصبلة والسبلم، وأكثر آٌات المرآن فً هذا النوع 
من التوحٌد، وهو الذي فٌه المعارن بٌن الرسل وأممهم }أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا 
لشًء عجاب{ .ومن اآلٌات الدالة على هذا النوع من التوحٌد لوله تعالى: }فاعلم أنه ال 

ٍة َرُسواًل أَِن اْعبُُدوا إله إال هللا  واستؽفر ولوله لذ نبن{ اآلٌة، ولوله: }َولَمَْد بََعثْنَا فًِ ُكّلِ أُمَّ
َ َواْجتَنِبُوا الطَّاؼُوَت{ ]النحل :  }َواْسؤَْل َمْن أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن ُرسُِلنَا  [ ، ولوله:َّٖٙللاَّ

ْحَمِن آِلهَ  ًَّ أَنََّما ٘ٗةً ٌُْعبَُدوَن{ ]الزخرؾ : أََجعَْلنَا ِمْن ُدوِن الرَّ َل [، ولوله: }لُْل إِنََّما ٌُوَحى إِ
[، فمد أمر فً هذه اآلٌة الكرٌمة أن 1ٓٔإِلَُهكُْم إِلَهٌ َواِحٌد فََهْل أَْنتُْم ُمْسِلُموَن{ ]األنبٌاء : 

 ال إله إال»ٌمول: إن ما أوحى إلٌه محصور فً هذا النوع من التوحٌد؛ لشمول كلمة 
لجمٌع ما جاء فً الكتب؛ ألنها تمتضً طاعة هللا بعبادته وحده، فٌشمل ذلن جمٌع « هللا

العمابد واألوامر والنواهً، وما ٌتبع ذلن من ثواب وعماب، واآلٌات فً هذا النوع من 
 التوحٌد كثٌرة.

النوع الثالث: توحٌده جل وعبل فً أسمابه وصفاته، وهذا النوع من التوحٌد ٌنبنً على  -
 صلٌن:أ

ٌَْس  - األول: تنزٌه هللا جل وعبل عن مشابهة المخلولٌن فً صفاتهم، كما لال تعالى: }لَ
ء{ ]الشورى :  ًْ  [.َٔٔكِمثِْلِه َش

والثانً: اإلٌمان بما وصؾ هللا به نفسه، أو وصفه به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص على الوجه البلبك  -
ٌَْس َكمِ  بكماله وجبلله، كما لال بعد لوله: ٌء َوهَُو السَِّمٌُع اْلبَِصٌر{ ]الشورى : }لَ ًْ ثِْلِه َش

ٌِْدٌِهْم َوَما  [، مع لطع الطمع عن إدران كٌفٌة االتصاؾ، لال تعالى:ٔٔ ٌَْن أَ }ٌَْعلَُم َما بَ
 [.َٓٔٔخْلفَُهْم َواَل ٌُِحٌطُوَن بِِه ِعْلًما{ ]طه : 

 

                                                             
 .2ٔ-ٙٔتطهٌر االعتماد عن أدران اإللحاد وٌلٌه شرح الصدور فً تحرٌم رفع المبور، الشوكانً: انظر: (ٔ)
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 المرآن
ُ َربُّكُُم اْلَحكُّ فََماذَا  اَلُل فَؤَن ى تُْصَرفُوَن )}فَذَِلكُُم ّللا   [ٕٖ({ ]ٌونس : ٕٖبَْعَد اْلَحّكِ إاِل  الض 

 التفسٌر:
فذلكم هللا ربكم هو الحك الذي ال رٌب فٌه، المستَِحك للعبادة وحده ال شرٌن له، فؤي شًء سوى 

 الحك إال الضبلل؟ فكٌؾ تُْصَرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه؟

  ُ { ]ٌونس : لوله تعالى:}فَذَِلكُُم َّللاَّ [، أي:" فذلكم هللا ربكم هو الحك الذي ال ٕٖ َربُّكُُم اْلَحكُّ
 .(ٔ)رٌب فٌه، المستَِحك للعبادة وحده ال شرٌن له"

أي : فهذا الذي اعترفتم بؤنه فاعل ذلن كله هو ربكم وإلهكم الحك الذي  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)ٌستحك أن ٌفرد بالعبادة "

بَلُل{ ]ٌونس : لوله   [، أي:" ، فؤي شًء سوى الحك ٕٖتعالى:}فََماذَا بَْعَد اْلَحّكِ إِالَّ الضَّ
 .(ٖ)إال الضبلل؟"

 .(ٗ)أي : فكل معبود سواه باطل ، ال إله إال هو ، واحد ال شرٌن له" لال ابن كثٌر:" 
عبادته إلى عبادة [، أي:" فكٌؾ تُْصَرفون عن ٕٖلوله تعالى:}فَؤَنَّى تُْصَرفُوَن{ ]ٌونس :  

 .(٘)ما سواه؟"

أي : فكٌؾ تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه ، وأنتم تعلمون أنه  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)الرب الذي خلك كل شًء ، والمتصرؾ فً كل شًء ؟"

 .(2)عن ابن عباس فً لوله: "}فؤنى{، لال: كٌؾ" 

حرملة بن عبد العزٌز لال: "للت لمالن بن أنس: ما ترى أخرج ابن ابً حاتم بسنده عن  
 فً رجل أمره ٌعنٌنً لال: لٌس ذلن من الحك لال هللا:}فماذا بعد الحك إال الضبلل{. 

لال ابن ابً حاتم: لرئ على ٌونس بن عبد األعلى ودمحم بن عبد هللا بن عبد الحكم، أنبؤ 
والنرد أترى شهادته جابزة؟ فمال: أما من أشهب لال: سبل مالن عن شهادة اللعاب بالشطرنج 

أتى منها فما أرى شهادتهم طابلة ٌمول هللا عز وجل: }فماذا بعد الحك إال الضبلل{، فهذا كله من 
 .(1)الضبلل"

 الفوابد:

 اعتماد تفرد هللا عز وجل باإللهٌة. -ٔ
 لٌس بعد الحك إال الضبلل فبل واسطة بٌنهما فمن لم ٌكن على حك فهو على ضبلل. -ٕ
عن كل موجود: فهو الؽنً بذاته عن جمٌع الموجودات، وهً -جّل وعبل-بٌان ؼناإه  -ٖ

 إلٌه. -ابتداء ودوما-المفتمرة كلها 
ال إله حك ؼبل »ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: تمدٌر كلمة )حك( فً كلمة التوحٌد، والتمدٌر:  -ٗ

العلماء إلى تمدٌر ، فكلمة )حك( ضرورٌة إلخراج المعبودات من دون هللا، فاحتاج «هللا
خبر لهذه الجملة، واختلفوا فً تمدٌر الخبر، فمنهم من لال: )ال إله( أي: ال معبود فً 

                                                             
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( ٔ)
 .2ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( ٖ)
 .2ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر:( ٘)
 .2ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5٘ٔٔ/ٙ(:ص21ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5٘ٔٔ/ٙ(:ص22ٖٓٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
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الوجود، ومنهم من لال: )ال إله حك( وهذا التمدٌر هو األصوب؛ ألن تمدٌر )فً 
الوجود( ٌلزم منه أن ٌكون كل من لصد بعبادة حماً، وهذا لٌس بصحٌح، إنما الذي ٌراد 

العبارة ومن هذه الجملة هو إثبات أن هللا هو اإلله الحك، ولذلن لال سبحانه  من هذه
بلُل{ ]ٌونس: ُ َربُّكُُم اْلَحكُّ فََماذَا بَْعَد اْلَحّكِ إِالَّ الضَّ [ ، وهذا التمدٌر ٕٖوتعالى: }فَذَِلكُُم َّللاَّ

ال معبود أصوب ما لٌل فً التمدٌرات، ولد سبك ذكر الدلٌل على ذلن، فٌكون المعنى: 
بحك إالّ هللا تعالى. ٌعنً: ال إله ٌمصد بشًء من العبادة وهو مستحك لها وأهل لتلن 
َ هَُو اْلَحكُّ َوأَنَّ َما  العبادة إال هللا، فإنه هو المستحك للعبادة دون ؼٌره: }ذَِلَن بِؤَنَّ َّللاَّ

َ هَُو اْلعَلِ   [ .ًُّٕٙ اْلَكبٌُِر{ ]الحج:ٌَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه هَُو اْلبَاِطُل َوأَنَّ َّللاَّ
 

 المرآن
 [ٖٖ({ ]ٌونس : ٖٖ}َكذَِلَن َحم ْت َكِلَمُت َربَِّن َعلَى ال ِذٌَن فََسمُوا أَن ُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن )

 التفسٌر:
وا على شركهم، حمت كلمة ربن وحكمه ولضاإه على الذٌن  كما كفر هإالء المشركون واستمرُّ

ٌِّه خرجوا عن طاعة ربهم إلى مع صٌته وكفروا به أنَّهم ال ٌصدلون بوحدانٌة هللا، وال بنبوة نب
 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وال ٌعملون بهدٌه.

[، أي:" كذلن وجب لضاء هللا وحكمه ٖٖلوله تعالى:}َكذَِلَن َحمَّْت َكِلَمُت َربَِّن{ ]ٌونس :  
 .(ٔ)السابك"
 .(ٕ)أي: مثل أفعالهم جازاهم ربن" لال الزجاج:" 
أي: كما حك وثبت أن الحك بعده الضبلل أو كما حك أنهم مصروفون عن  لال النسفً:" 

 .(ٖ)الحك فكذلن حمت كلمة ربن"
أي : كما كفر هإالء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع هللا  لال ابن كثٌر:" 

بعث رسله ؼٌره ، مع أنهم ٌعترفون بؤنه الخالك الرازق المتصرؾ فً الملن وحده ، الذي 
بتوحٌده ؛ فلهذا حمت علٌهم كلمة هللا أنهم أشمٌاء من ساكنً النار ، كموله : } لَالُوا بَلَى َولَِكْن 

 .(ٗ)[" 2َٔحمَّْت َكِلَمةُ اْلعَذَاِب َعلَى اْلَكافِِرٌَن { ] الزمر : 
عن ابن عباس فً لوله: "}كذلن حمت كلمة ربن على الذٌن فسموا{، ٌمول: سبمت كلمة  

 .(٘)"ربن
[، أي:" على الذٌن خرجوا عن الطاعة ٖٖلوله تعالى:}َعلَى الَِّذٌَن فََسمُوا{ ]ٌونس :  

 .(ٙ)وكفروا وكذبوا"
 .(2)تمردوا فً كفرهم وخرجوا إلى الحد األلصى فٌه" لال النسفً:أي:" 
هللا  [، أي:" ألنهم ال ٌصّدلون بوحدانٌةٖٖلوله تعالى:}أَنَُّهْم اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]ٌونس :  

 .(1)ورسالة نبٌّه، فلذلن حمت علٌهم كلمة العذاب لشماوتهم وضبللتهم"
أي: حك علٌهم أنهم ال ٌإمنون، فإنهم ال ٌإمنون بدل من كلمة ربن، أعلم  لال الزجاج:" 

هللا أنهم بؤعمالهم لد منعوا من اإلٌمان، وجابز أن تكون الكلمة حمت علٌهم ألنهم ال ٌإمنون، 
 .(ٔ)بدل من كلمة }ربن{ وتكون الكلمة ما وعدوا به من العماب"« إنهم ال ٌإمنون»فـ

                                                             
 .ٕٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٕ)
 .ٕٓ/ٕتفسٌر النسفً: (ٖ)
 .2ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5٘ٔٔ/ٙ(:ص25ٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٓ/ٕتفسٌر النسفً: (2)
 .ٕٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (1)



ٖٔٗ 
 

ُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن{" بدل من الكلمة أي حك علٌهم انتفاء اإلٌمان أو حك لال النسفً:لوله: }أَنَّ  
علٌهم كلمة هللا أن اٌمانهم ؼٌر كابن أو أراد الكلمة العدة بالعذاب وأنهم ال ٌإمنون تعلٌل أي 

 .(ٕ)ألنهم ال ٌإمنون"

 .(ٖ)عن مجاهد لوله:"}ال ٌإمنون{، لال: إذا جاءت بخبر ال ٌإمنون" 

 الفوابد:

 توؼل فً الشر والفساد ٌصبح طبعا لصاحبه فبل ٌخرج منه حتى ٌهلن به.ال -ٔ
ً وعمبلً، لال تعالى: }َكذَِلَن َحمَّْت َكِلَمُت َربَِّن  -ٕ أن الفسك أكبر مانع من لبول الحك علما

 َعلَى الَِّذٌَن فََسمُواْ أَنَُّهْم الَ ٌُْإِمنُوَن{.
 الشٌطان.هو خروج العبد عن طاعة هللا إلى طاعة «: الفسك»و

وهللا تعالى ال ٌزكً من كان هذه حاله؛ بل ٌكله إلى نفسه الظالمة فتجول فً 
الباطل عناداً وضبلالً، وتكون حركاته كلها شراً وفساداً؛ فالفسك ٌمرنه الباطل، وٌصده 
عن الحك؛ ألن الملب متى خرج عن االنمٌاد هلل والخضوع؛ فبلبد أن ٌنماد لكل شٌطان 

 [.ٌِْٗه أَنَّهُ َمن تََوالَّهُ فَؤَنَّهُ ٌُِضلُّهُ َوٌَْهِدٌِه إِلَى َعذَاِب السَِّعٌِر{]الحج:مرٌد: }ُكتَِب َعلَ 
 أن لوله تعالى:}َكذَِلَن َحمَّْت َكِلَمُت َربِّن{ من كلماته الكونٌة التً ٌخلك بها وٌكون. -ٖ
ستا فً أن استمراء النصوص المرآنٌة ٌكشؾ أن هذه الهداٌة وما ٌمابلها من اإلضبلل لٌ -ٗ

اإلنسان ابتداء وخلمه، بل هما نتابج لممدمات، ومسببات ألسباب، فكما جعل هللا تعالى 
ً للري، والسكٌن ٌنتج عنه المطع والنار تسبب  ً فً الؽذاء والماء سببا الطعام سببا
الحرٌك، فكذلن جعل أسباباً توصل إلى الهداٌة وأسباباً تمود إلى الضبلل، فالهداٌة إنما 

لعمل الصالح، والضبلل إنما هو نتاج عمل لبٌح وإسناد الهداٌة هلل من حٌث هً ثمار ا
 أنه وضع نظام األسباب والمسببات ال أنه أجبر اإلنسان على الضبلل والهداٌة.

 
 المرآن

ُ ٌَْبَدأُ اْلَخْلَك ثُم   ({ ٌُِٖٗعٌُدهُ فَؤَن ى تُْإفَكُوَن ) }لُْل َهْل ِمْن شَُرَكائِكُْم َمْن ٌَْبَدأُ اْلَخْلَك ثُم  ٌُِعٌُدهُ لُِل ّللا 
 [ٖٗ]ٌونس : 

 التفسٌر:
: هل من آلهتكم ومعبوداتكم َمن ٌبدأ َخْلك أي شًء من ؼٌر أصل، ثم ٌفنٌه -أٌها الرسول-لل لهم 

: -أٌها الرسول-بعد إنشابه، ثم ٌعٌده كهٌبته لبل أن ٌفنٌه؟ فإنهم ال ٌمدرون على دعوى ذلن، لل 
الذي ٌنشا الخلك ثم ٌفنٌه ثم ٌعٌده، فكٌؾ تنصرفون عن طرٌك الحك إلى  هللا تعالى وحده هو

 الباطل، وهو عبادة ؼٌر هللا؟

-[، أي:" لل لهم ٖٗلوله تعالى:}لُْل َهْل ِمْن شَُرَكابِكُْم َمْن ٌَْبَدأُ اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدهُ{ ]ٌونس :  
أي شًء من ؼٌر أصل، ثم ٌفنٌه بعد : هل من آلهتكم ومعبوداتكم َمن ٌبدأ َخْلك -أٌها الرسول

 .(ٗ)إنشابه، ثم ٌعٌده كهٌبته لبل أن ٌفنٌه؟"
وهذا إبطال لدعواهم فٌما أشركوا باهلل ؼٌره ، وعبدوا من األصنام  لال ابن كثٌر:" 

ُ اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدهُ { أي : من بدأ خلك هذه السموات  واألنداد ، } لُْل َهْل ِمْن شَُرَكابِكُْم َمْن ٌَْبَدأ

                                                                                                                                                                               
 .1ٔ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٕٔ-ٕٓ/ٕتفسٌر النسفً: (ٕ)
 .5٘ٔٔ/ٙ(:ص1ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٗ)



ٔٗٗ 
 

واألرض ثم ٌنشا ما فٌهما من الخبلبك ، وٌفرق أجرام السموات واألرض وٌبدلهما بفناء ما 
 .(ٔ)فٌهما ، ثم ٌعٌد الخلك خلًما جدًٌدا ؟"

 .(ٕ)عن مجاهد لوله: "}ٌبدإا الخلك ثم ٌعٌده{: ٌحٌٌه ثم ٌمٌته ثم ٌبدٌه ثم ٌحٌٌه" 
ُ اْلَخْلكَ   ُ ٌَْبَدأ : هللا -أٌها الرسول-[، أي:" لل ٖٗثُمَّ ٌُِعٌُدهُ{ ]ٌونس :  لوله تعالى:}لُِل َّللاَّ

 .(ٖ)تعالى وحده هو الذي ٌنشا الخلك ثم ٌفنٌه ثم ٌعٌده"
 .(ٗ)هو الذي ٌفعل هذا وٌستمل به ، وحده ال شرٌن له " لال ابن كثٌر:" 
الحك إلى [، أي:" فكٌؾ تنصرفون عن طرٌك ٖٗلوله تعالى:}فَؤَنَّى تُْإفَكُوَن{ ]ٌونس :  

 .(٘)الباطل، وهو عبادة ؼٌر هللا؟"
 .(ٙ)أي : فكٌؾ تصرفون عن طرٌك الرشد إلى الباطل ؟!" لال ابن كثٌر:" 
 .(2)عن ابن عباس فً لوله: "}أنى ٌإفكون{، لال: ٌكذبون" 

 .(1)عن الحسن :"}فؤنى تإفكون{، لال: فؤنى تصرفون" 

 الفوابد:

ٌخلك شٌباً فبل ٌستحك أن ٌعبد، لال تعالى:} لُْل  بٌان ضعؾ ما ٌعبد من دون هللا وأنه ال -ٔ
ن ٌَْبَدأُ اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدهُ لُِل هللاُ ٌَْبَدأُ اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدهُ فَؤَنَّى تُْإفَكُ  وَن{، وفً َهْل ِمن شَُرَكآبِكُم مَّ

 هذا الداللة الواضحة على أن هللا تعالى ذكر من الحجج الدالة على توحٌده وصرؾ
العبادة إلٌه وحده ال شرٌن له: أن ؼٌره ال ٌخلك شٌباً وأنه ضعٌؾ مربوب هلل فوجب أال 

 ٌصرؾ إلٌه شًء من العبادة.
تمرٌر هللا الخلك وإلرارهم بؤن هللا هو الخالك وحده، ففً اآلٌة: تمرٌر التوحٌد بإبطال  -ٕ

د موته، وال تهدي اآللهة المزعومة حٌث اعترؾ عابدوها بؤنها ال تبدأ خلما وال تعٌده بع
 إلى الحك، وهللا ٌبدأ الخلك ثم ٌعٌده وٌهدي إلى الحك.

 
 المرآن

ُ ٌَْهِدي ِلْلَحّكِ أَفََمْن ٌَْهِدي إِلَى اْلَحّكِ أَحَ  كُّ أَْن }لُْل َهْل ِمْن شَُرَكائِكُْم َمْن ٌَْهِدي إِلَى اْلَحّكِ لُِل ّللا 
ي إاِل  أَْن ٌُ  ْن اَل ٌَِهّدِ ٌَْف تَْحكُُموَن )ٌُت بََع أَم   [ٖ٘({ ]ٌونس : ْٖ٘هَدى فََما لَكُْم َك

 التفسٌر:
لهإالء المشركٌن: هل ِمن شركابكم َمن ٌرشد إلى الطرٌك المستمٌم؟ فإنهم ال  -أٌها الرسول-لل 

ٌمدرون على ذلن، لل لهم: هللا وحده ٌهدي الضال عن الهدى إلى الحك. أٌهما أحك باالتباع: َمن 
أم من ال ٌهتدي لعدم علمه ولضبلله، وهم شركاإكم الذٌن ال ٌهدون وال ٌهدي وحده للحك 

ٌتم بٌن هللا وخلمه؟ وهذا حكم باطل.  ٌهتدون إال أن ٌهدوا؟ فما بالكم كٌؾ سوَّ

{ ]ٌونس :   أٌها -[، أي:" لل ٖ٘لوله تعالى:}لُْل َهْل ِمْن ُشَرَكابِكُْم َمْن ٌَْهِدي إِلَى اْلَحّكِ
 .(5)ركٌن: هل ِمن شركابكم َمن ٌرشد إلى الطرٌك المستمٌم؟"لهإالء المش -الرسول

                                                             
 .2ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5٘ٔٔ/ٙ(:ص1ٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .1ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .1ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5٘ٔٔ/ٙ(:ص1ٕٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٕ٘ٔ/ٙ(:ص1ٖٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر:(5)



ٔٗ٘ 
 

{ ]ٌونس :   ُ ٌَْهِدي ِلْلَحّكِ [، أي:" لل لهم: هللا وحده ٌهدي الضال ٖ٘لوله تعالى:}لُِل َّللاَّ
 .(ٔ)عن الهدى إلى الحك"

أنتم تعلمون أن شركاءكم ال تمدر على هداٌة ضال، وإنما ٌهدي  لال ابن كثٌر:"أي: 
 .(ٕ)الضبلل، وٌملب الملوب من الؽً إلى الرشد هللا ، الذي ال إله إال هو "الحٌارى و

ي إِالَّ أَْن ٌُْهَدى{ ]ٌونس :   ْن اَل ٌَِهّدِ َّبََع أَمَّ لوله تعالى:}أَفََمْن ٌَْهِدي إَِلى اْلَحّكِ أََحكُّ أَْن ٌُت
هذه األصنام التً ال تهدي [، أي:" أفمن ٌرشد إِلى الحك وهو سبحانه وتعالى أحكُّ باالتباع أم ٖ٘

 .(ٖ)أحداً؟ وال تستطٌع هداٌة نفسها فضبًل عن هداٌة ؼٌرها؟"
أي : أَفٌَُتَّبَع العبد الذي ٌهدي إلى الحك وٌُبَّصر بعد العمى ، أم الذي ال  لال ابن كثٌر:" 

ٌَا  ٌهدي إلى شًء إال أن ٌهدى ، لعماه وبكمه ؟ كما لال تعالى إخباًرا عن إبراهٌم أنه لال :  {
ٌْبًا { ] مرٌم :  [ ، ولال لمومه : }  ٕٗأَبَِت ِلَم تَْعبُُد َما ال ٌَْسَمُع َوال ٌُْبِصُر َوال ٌُْؽنًِ َعْنَن َش

ُ َخلَمَكُْم َوَما تَْعَملُون { ] الصافات :  [ إلى ؼٌر ذلن من  5ٙ،  5٘أَتَْعبُُدوَن َما تَْنِحتُوَن َوَّللاَّ
 .(ٗ)اآلٌات"

"}أفمن ٌهدي إلى الحك أحك أن ٌتبع أمن ال ٌهدي إال أن ٌهدى{،  ن مجاهد فً لوله:ع 
 .(٘)هللا عز وجل ٌهدي منها ومن ؼٌرها ما شاء" -األوثان

ٌَْؾ تَْحكُُموَن{ ]ٌونس :   ٌتم بٌن هللا ٖ٘لوله تعالى:}فََما لَكُْم َك [، أي:" فما بالكم كٌؾ سوَّ
 .(ٙ)وخلمه؟"
َهُب بعمولكم ، كٌؾ سوٌتم بٌن هللا وبٌن َخلمه ، وعدلتم أي : فما بالكم  ٌُذْ  لال ابن كثٌر:" 

هذا بهذا ، وعبدتم هذا وهذا ؟ وهبل أفردتم الرب هلالج لج المالن الحاكم الهادي من الضبللة بالعبادة 
 .(2)وحده ، وأخلصتم إلٌه الدعوة واإلنابة"

ّب األرباب، لال الصابونً:أي:" ما لكم أٌها المشركون تسّوون بٌن األصنام وبٌن ر 

 .(1)وتحكمون بهذا الباطل الُصراح؟ وهو استفهام معناه التعجب واإِلنكار"
 الفوابد:

 إبطال األحكام الفاسدة وعدم إلرارها ووجوب تصحٌحها. -ٔ
 أن هللا سبحانه ٌهدى للحك وهو أحك أن ٌتبع، والمشركون ضالون فٌما أشركوا باهلل. -ٕ
أكان إماماً أم ؼٌر إمام، ومن دعا إلى الضبلل أن كل من ٌدعو للحك أحك أن ٌتبع سواء  -ٖ

 أحك أال ٌتبع.
 

 المرآن
َ َعِلٌٌم بَِما ٌَفْ  ٌْئًا إِن  ّللا  ({ ٖٙعَلُوَن )}َوَما ٌَت بُِع أَْكثَُرهُْم إاِل  َظنًّا إِن  الظ ن  اَل ٌُْغنًِ ِمَن اْلَحّكِ َش

 [ٖٙ]ٌونس : 
 التفسٌر:

ب إلى هللا إال وما ٌتبع أكثر هإالء المشركٌن ف ً جعلهم األصنام آلهة واعتمادهم بؤنها تمّرِ
تخرًصا وظنًا، وهو ال ٌؽنً من الٌمٌن شٌبًا. إن هللا علٌم بما ٌفعل هإالء المشركون من الكفر 

 والتكذٌب.

                                                             
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .2ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٕٙ-2ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٕ٘ٔ/ٙ(:ص1ٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٙ)
 .1ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (1)



ٔٗٙ 
 

[، أي:" وما ٌتبع أكثر هإالء ٖٙلوله تعالى:}َوَما ٌَتَّبُِع أَْكثَُرهُْم إِالَّ َظنًّا{ ]ٌونس :  
ب إلى هللا إال تخرًصا وظًنا"المشر  .(ٔ)كٌن فً جعلهم األصنام آلهة واعتمادهم بؤنها تمّرِ

ثم بٌن تعالى أنهم ال ٌتبعون فً دٌنهم هذا دلٌبل وال برهاًنا ، وإنما هو  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)ظن منهم ، أي : توهم وتخٌل "

ٌْبًا{ ]ٌونس : لوله تعالى:}إِنَّ الظَّنَّ اَل ٌُْؽنًِ ِمَن اْلَحّكِ   [، أي:"إن الظن ال ٌؽنً من َٖٙش
 .(ٖ)الٌمٌن شٌبًا"

 .(ٗ)وذلن ال ٌؽنً عنهم شٌبا " لال ابن كثٌر:أي:" 
لال الصابونً:" أي: ومثل هذا االعتماد المبنً على األوهام والخٌاالت، ظٌن كاذب ال  

 .(٘)ٌؽنً من الٌمٌن شٌباً، فلٌس الظنُّ كالٌمٌن"
ٌْبًا{ ]ٌونس : لوله تعالى:}إِ وفً    :(ٙ)[، وجهانٖٙنَّ الظَّنَّ اَل ٌُْؽِنً ِمَن اْلَحّكِ َش

 أحدهما : أنه منزلة بٌن الٌمٌن والشن ، ولٌست ٌمٌناً ولٌست شكاً .
 الثانً : إن الظن ما تردد بٌن الشن والٌمٌن وكان مرة ٌمٌناً ومرة شكاً .

َ َعِلٌٌم بَِما ٌَْفعَلُو  [، أي:" إن هللا علٌم بما ٌفعل هإالء َٖٙن{ ]ٌونس : لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(2)المشركون من الكفر والتكذٌب"

تهدٌد لهم ، ووعٌد شدٌد ؛ ألنه تعالى أخبر أنه سٌجازٌهم على ذلن أتم  لال ابن كثٌر:" 
 .(1)الجزاء "
 الفوابد:

 ال ٌمبل الظن فً العمابد بل ال بد من العلم الٌمٌنً فٌها. -ٔ
والذي هو مجرد حدس وخرص وأوهام والذي ال ٌنبنً على علم، فإنه أن إتباع الظن  -ٕ

وال شن سبب من أسباب الضبلل حسب سنته سبحانه وتعالى، فمد سجل المرآن الكرٌم 
فً كثٌر من اآلٌات على كفار لرٌش ضبللهم بسبب إتباعهم الظن ـ كسابمٌهم من 

وزعمهم أنهم مجبورون فً  الكافرٌن ـ وذلن بجعل األصنام شركاء هلل، وبعبادتهم لها
 ضبللهم هذا وؼٌهم.

إٌاكم والظن فإن الظن أكذب :»كراهٌة المول بالظن والعمل به وفً الحدٌث  -ٖ
 .(5)«الحدٌث

أي:" المحٌط علمه بكل شًء، فبل ٌخفى «: العلٌم»اثبات اسم من أسمابه تعالى، وهو: -ٗ
 .(ٓٔ)علٌه شًء من األشٌاء

 
 المرآن

                                                             
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .1ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .1ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٖ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر:(2)
 .1ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
( ، 1ٗ5ٗ، رلم 52ٙٔ/٘( ، والبخارى )21ٗ٘، رلم 12ٕ/ٕ( ، وأحمد )ٙٔٙٔ، رلم 5ٓ2/ٕأخرجه مالن )(5)

( 511ٔ، رلم ٖٙ٘/ٗى )( ، والترمذ5ٔ2ٗ، رلم 1ٕٓ/ٗ( ، وأبو داود )ٖٕٙ٘، رلم 51٘ٔ/ٗ، ومسلم )
، رلم 1ٓٔ/2( ، والبٌهمى )1ٗٙٔ، رلم ٕٕٕ/1ولال: حسن صحٌح. وأخرجه أٌضا: الطبرانى فى األوسط )

ٖٔ1ٖٔ). 
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٓٔ)
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ٌِْه َوتَْفِصٌَل اْلِكتَاِب اَل }َوَما َكاَن َهذَا  ٌَْن ٌََد ِ َولَِكْن تَْصِدٌَك ال ِذي بَ اْلمُْرآُن أَْن ٌُْفتََرى ِمْن ُدوِن ّللا 
ٌَْب فٌِِه ِمْن َرّبِ اْلعَالَِمٌَن )  [9ٖ({ ]ٌونس : 9َٖر

 التفسٌر:
ذلن أحد من الخلك، وما كان ٌتهٌَّؤ ألحد أن ٌؤتً بهذا المرآن ِمن عند ؼٌر هللا، ألنه ال ٌمدر على 

لا للكتب التً أنزلها على أنبٌابه؛ ألن دٌن هللا واحد، وفً هذا المرآن بٌان  ولكن هللا أنزله مصّدِ
 وتفصٌل لما شرعه هللا ألمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ال شن فً أن هذا المرآن موحًى من رب العالمٌن.

ِ{ ]ٌونس : لوله تعالى:}َوَما َكاَن َهذَا اْلمُْرآُن أَْن ٌُ   [، أي:" وما كان 2ْٖفتََرى ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ٌتهٌَّؤ ألحد أن ٌؤتً بهذا المرآن ِمن عند ؼٌر هللا، ألنه ال ٌمدر على ذلن أحد من الخلك"

(ٔ). 
أي : مثل هذا المرآن ال ٌكون إال من عند هللا ، وال ٌشبه هذا كبلم   لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)البشر"
ٌِْه{ ]ٌونس : لوله تعالى:}َولَكِ   ٌَْن ٌََد لا 2ْٖن تَْصِدٌَك الَِّذي بَ [، أي:" ولكن هللا أنزله مصّدِ

 .(ٖ)للكتب التً أنزلها على أنبٌابه؛ ألن دٌن هللا واحد"
أي : من الكتب المتمدمة ، ومهٌمنا علٌها ، ومبٌنا لما ولع فٌها من  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)التحرٌؾ والتؤوٌل والتبدٌل "
ٌِْه{ ]ٌونس : لوله وفً   ٌَْن ٌََد  :(٘)[، ثبلثة وجوه2ٖتعالى:}َولَِكْن تَْصِدٌَك الَِّذي بَ

 أحدهما : شاهد بصدق ما تمدم من التوراة واإلنجٌل والزبور .
 الثانً : لما بٌن ٌدٌه من البعث والنشور والجزاء والحساب .

ة بما فٌها من ذكره فٌزول والثالث: أن ٌكون معناه ولكن ٌصدله الذي بٌن ٌدٌه من الكتب السالف
 .(ٙ)عنه االفتراء. أفاده الماوردي

[، أي:" وفً هذا المرآن بٌان وتفصٌل لما 2ٖلوله تعالى:}َوتَْفِصٌَل اْلِكتَاِب{ ]ٌونس :  
 .(2)شرعه هللا ألمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"

 .(1)أي: وبٌان األحكام والحبلل والحرام " لال ابن كثٌر:" 
ٌَْب فٌِِه ِمْن َرّبِ اْلَعالَِمٌَن{ ]ٌونس : لوله   [، أي:" ال شن فً أن هذا 2ٖتعالى:}اَل َر

 .(5)المرآن موحًى من رب العالمٌن"
ًٌا حمًا ال مرٌة فٌه من هللا رب العالمٌن ، كما تمدم فً  لال ابن كثٌر:  أي:" بٌانًا شافًٌا كاف

َخبَُر ما لبلكم ، ونبؤ ما بعدكم ، وفصل فٌه »حدٌث الحارث األعور ، عن علً بن أبً طالب : 
، أي : َخَبر عما سلؾ وعما سٌؤتً ، وحكم فٌما بٌن الناس بالشرع الذي ٌحبه هللا (ٓٔ)«ما بٌنكم

 .(ٔٔ)وٌرضاه"
 الفوابد:

                                                             
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .1ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .1ٕٙ/ٌٗر:تفسٌر ابن كث (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر:(2)
 .1ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر:(5)
، وانظر: جامع 55ٕٓ/ٗ(:ص2ٖٖ٘، وسنن الدارمً)ٕ٘ٔ/ٙ(:ص2ٖٓٓٓمصنؾ ابن أبى شٌبة) (ٓٔ)

 .ٖٔ٘/ٔٗ(:صٙٗٔ٘ٗاالحادٌث)
 .1ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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تمرٌر عمٌدة الوحً وإثبات نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وأن المرآن ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من  -ٔ
ٌَؤْتٌِِه خلفه،  لال تعالى:} َوَما َكاَن َهذَا اْلمُْرآُن أَن ٌُْفتََرى ِمن ُدوِن َّللّاِ{، ولال تعالى:} اَل 

ٌِْه َواَل ِمْن َخْلِفِه{]فصلت: ٌِْن ٌََد  [ٕٗاْلبَاِطُل ِمن بَ
من أدلة أن المرآن كبلم هللا تصدٌمه للكتب السالفة وعدم التنالض معها إذ هما من  -ٕ

  رب العالمٌن.مصدر واحد وهو هللا
بٌان منزلة المرآن من الكتب المتمدمة، فالمرآن آخر الكتب السماوٌة وهو خاتمها، وهو  -ٖ

أطولها، وأشملها، وهو الحاكم علٌها، والمرآن مهٌمن مإتمن وشاهد على ما لبله من 
الكتب ومصدق لها، ٌعنً: ٌصدق: ما فٌها من الصحٌح، وٌنفً ما ولع فٌها من تحرٌؾ 

ٌٌر، وٌحكم علٌها بالنسخ أو التمرٌر، ولهذا ٌخضع له كل متمسن بالكتب وتبدٌل وتؽ
َناهُُم اْلِكتَاَب ِمْن  ٌْ المتمدمة ممن لم ٌنملب على عمبٌه، كما لال تبارن وتعالى: }الَِّذٌَن آتَ

ٌِْهْم لَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَّهُ اْلَحكُّ  -لَْبِلِه هُْم بِِه ٌُْإِمنُوَن  ِمْن َربِّنَا إِنَّا كُنَّا ِمْن لَْبِلِه  َوإِذَا ٌُتْلَى َعلَ
 [.ٖ٘ - ُٕ٘مْسِلِمٌَن{ ]المصص: 

 
 المرآن

ِ إِْن كُْنتُْم صَ  اِدلٌَِن }أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ لُْل فَؤْتُوا بِسُوَرٍة ِمثِْلِه َواْدعُوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن ّللا 
 [1ٖ({ ]ٌونس : 1ٖ)

 التفسٌر:
أٌها -إن هذا المرآن افتراه دمحم من عند نفسه؟ فإنهم ٌعلمون أنه بشر مثلهم!! لل لهم  بل أٌمولون:

: فؤتوا أنتم بسورة واحدة من جنس هذا المرآن فً نظمه وهداٌته، واستعٌنوا على ذلن -الرسول
 بكل َمن لََدْرتم علٌه من دون هللا من إنس وجن، إن كنتم صادلٌن فً دعواكم.

[، أي:" بل أٌمولون اختلك دمحم هذا المرآن من 1ٌَٖمُولُوَن اْفتََراهُ{ ]ٌونس :  لوله تعالى:}أَمْ  
 .(ٔ)لبل نفسه؟"

لال الطبري:"ٌمول تعالى ذكره: أم ٌمول هإالء المشركون: افترى دمحم هذا المرآن من  
 .(ٕ)نفسه فاختلمه وافتعله؟"

ب على هللا ثم هو ما بٌن عن وهب بن منبه لال: "الكذب هو الفرٌة وإن رأس الفرٌة الكذ 
 .(ٖ)ذلن حتى ٌؤتً ... كذب وما بٌن الكفر باهلل كفر ٌؤتً كفر النعم"

[، أي:" إِن كان كما زعمتم فجٌبوا 1ٖلوله تعالى:}لُْل فَؤْتُوا بِسُوَرٍة ِمثِْلِه{ ]ٌونس :  
 .(ٗ)بسورٍة مثل هذا المرآن"

ً اختلمته وافترٌته، فإنكم مثلً من لال الطبري:" لل ٌا دمحم لهم: إن كان كما تمولون إن 
 .(٘)العَرب، ولسانً مثل لسانكم، وكبلمً مثل كبلمكم،  فجٌبوا بسورة مثل هذا المرآن"

 .(ٙ)لال الصابونً:" وهو تعجٌٌز لهم وإلامة حجة علٌهم" 
أي : إن ادعٌتم وافترٌتم وشككتم فً أن هذا من عند هللا ، وللتم كذبًا  "لال ابن كثٌر: 

ٌْنا : "إن هذا من عند دمحم" ، فدمحم بشر مثلكم ، ولد جاء فٌما زعمتم بهذا المرآن ، فؤتوا أنتم  وَم
بسورة مثله ، أي: من جنس المرآن ، واستعٌنوا على ذلن بكل من لَدرتم علٌه من إنس وجان.. 

إلعجاز المرآن ، وأنه ال ٌستطٌع البشر أن ٌؤتوا بمثله ، وال بعشر سور ، وال بسورة هذا بٌان 
من مثله ، ألنه بفصاحته وببلؼته وَوجازته وَحبلوته ، واشتماله على المعانً العزٌزة للعزٌرة 

                                                             
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖ٘ٔ/ٙ(:ص15ٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
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 النافعة فً الدنٌا واآلخرة ، ال ٌكون إال من عند هللا الذي ال ٌشبهه شًء فً ذاته وال صفاته ،
 .(ٔ)وال فً أفعاله وألواله ، فكبلمه ال ٌشبه كبلم المخلولٌن"

 لوالن: [،1ِٖمثِْلِه{ ]ٌونس : فً لوله تعالى: }« الهاء»وفً  
، واختاره (ٖ)، ولتادة(ٕ)كناٌة عن المرآن، أي: مثل هذا المرآن. لاله مجاهدأحدهما: أنه 

 .(ٗ)الطبري
 .(٘)طل فٌه وال كذب"مثل هذا المرآن حما وصدلا ال با لال لتادة:" 

إلى ما كان « المثل»، وأضٌؾ «سورة»لل فؤتوا بسورة مثل سورته، ثم ألمٌت والثانً: معناه: 
[ ٌراد به: واسؤل أهل المرٌة. 1ٕ، كما لٌل: }َواْسؤَِل اْلَمْرٌَةَ{ ]ٌوسؾ: «السورة»مضافًا إلٌه 

 .(ٙ)وهذا لول بعض نحوًٌ البصرة
إنما هً سورة من « السورة»والصواب من المول فً ذلن عندي، أن  لال الطبري:" 

، «مثلها»المرآن، وهً لرآن، وإن لم تكن جمٌع المرآن. فمٌل لهم: }فؤتوا بسورة مثله{، ولم ٌمل: 
ال على لفظها، ألنها لو أخرجت على  -«السورة»أعنً معنى  -ألن الكناٌة أخرجت على المعنى

 .(2)«"مثلها فؤتوا بسورة»لفظها لمٌل: 
ِ{ ]ٌونس :   [، أي:" وادعوا من دونه 1ٖلوله تعالى:}َواْدعُوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(1)تعالى من استطعتم من خلمه، من اإِلنس والجن لبلستعانة بهم"
ٌمول: وادعوا، أٌها المشركون على أن ٌؤتوا بسورة مثلها َمْن لدرتم أن  لال الطبري:" 
على ذلن من أولٌابكم وشركابكم  من عند ؼٌر هللا، فؤجِمعُوا على ذلن واجتهدوا، فإنكم ال تدعوا 

 .(5)تستطٌعون أن تؤتوا بسورٍة مثله أبًدا"
عن ابن عباس :"}وادعوا من استطعتم{ من أعوانكم على ما أنتم علٌه }إن كنتم  

 .(ٓٔ)صادلٌن{"

 .(ٔٔ)عن مجاهد :"}وادعوا{، لال: ناس ٌشهدون به" 
[، أي:" إن كنتم صادلٌن فً أن دمحماً 1ٖلوله تعالى:}إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]ٌونس :  
 .(ٕٔ)افتراه"

ٌمول: إن كنتم صادلٌن فً أن محمًدا افتراه، فؤتوا بسورة مثله من جمٌع  لال الطبري:" 
محمًدا افتراه،  من ٌعٌنكم على اإلتٌان بها. فإن لم تفعلوا ذلن، فبل شن أنكم َكذَبَةٌ فً زعمكم أن

ألن محمًدا لن ٌَْعُدَو أن ٌكون بشًرا مثلكم، فإذا عجز الجمٌع من الخلك أن ٌؤتوا بسورةٍ مثله، 
 .(ٖٔ)فالواحد منهم عن أن ٌؤتً بجمٌعه أعجز"

وهذا هو الممام الثالث فً التحدي ، فإنه تعالى تحداهم ودعاهم ، إن  لال ابن كثٌر:" 
من عند دمحم ، فلتعارضوه بنظٌر ما جاء به وحده واستعٌنوا بمن  كانوا صادلٌن فً دعواهم ، أنه

شبتم وأخبر أنهم ال ٌمدرون على ذلن ، وال سبٌل لهم إلٌه ، فمال تعالى : } لُْل لَبِِن اْجتََمَعِت 
بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َظِهًٌرا { ]  اإلْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن ٌَؤْتُوا بِِمثِْل َهذَا اْلمُْرآِن ال ٌَؤْتُوَن ِبِمثِْلِه َولَْو َكانَ 

                                                             
 .]ملخصا[5ٕٙ-1ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٖ٘ٔ/ٙ(:ص5ٖٓٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٖ٘ٔ/ٙ(:ص5ٖٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٔ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖ٘ٔ/ٙ(:ص5ٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٔ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .5ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٖ٘ٔ/ٙ:ص(5ٕٖٓٔأخره ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٖ٘ٔ/ٙ(:ص5ٖٖٓٔأخره ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .5ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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[ ، ثم تماصر معهم إلى عشر سور منه ، فمال فً أول سورة هود : } أَْم ٌَمُولُوَن  11اإلسراء : 
ِ إِْن كُْنتُمْ  ٌَن { ] َصاِدلِ  اْفتََراهُ لُْل فَؤْتُوا بِعَْشِر سَُوٍر ِمثِْلِه ُمْفتََرٌَاٍت َواْدعُوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

[ ، ثم تنازل إلى سورة ، فمال فً هذه السورة : } أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ لُْل فَؤْتُوا بِسُوَرٍة  ٖٔهود : 
ِ إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن { وكذا فً سورة البمرة   -وهً مدنٌة  -ِمثِْلِه َواْدعُوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

بر أنهم ال ٌستطٌعون ذلن أبدا ، فمال : } فَإِْن لَْم تَْفعَلُوا َولَْن تَْفعَلُوا تحداهم بسورة منه ، وأخ
 [.ٕٗفَاتَّمُوا النَّاَر { اآلٌة : ] البمرة : 

هذا ولد كانت الفصاحة من سجاٌاهم ، وأشعارهم ومعلماتهم إلٌها المنتهى فً هذا الباب 
آمن من آمن منهم بما عرؾ من ببلؼة هذا  ، ولكن جاءهم من هللا ما ال لِبََل ألحد به ، ولهذا

الكبلم وحبلوته ، وجزالته وطبلوته ، وإفادته وبراعته ، فكانوا أعلم الناس به ، وأفهمهم له ، 
وأتبعهم له وأشدهم له انمٌادا ، كما عرؾ السحرة ، لعلمهم بفنون السحر ، أن هذا الذي فعله 

ُمَسدد مرسل من هللا ، وأن هذا ال ٌستطاع لبشر  موسى ، علٌه السبلم ، ال ٌصدر إال عن ُمإٌَّد
إال بإذن هللا. وكذلن عٌسى ، علٌه السبلم ، بُِعث فً زمان علماء الطب ومعالجة المرضى ، 
فكان ٌبرئ األكمه واألبرص ، وٌحًٌ الموتى بإذن هللا ، ومثل هذا ال مدخل للعبلج والدواء فٌه 

ه ؛ ولهذا جاء فً الصحٌح ، عن رسول هللا صلى ، فعرؾ من عرؾ منهم أنه عبد هللا  ورسول
ما من نبً من األنبٌاء إال ولد أوتً من اآلٌات ما آمن على مثله البشر »هللا علٌه وسلم أنه لال : 

 .(ٕ)"(ٔ)«، وإنما كان الذي أوتٌته وحٌا أوحاه هللا إلً ، فؤرجو أن أكون أكثرهم تابعًا
 الفوابد:

ً للمرآن الكرٌم: فمن اإلعجاز المرآنً ما اشتمل علٌه من بٌان اإلعجاز البٌانً والببلؼ -ٔ
الببلؼة والبٌان، والتركٌب المعجز، الذي تحّدى به اإلنس والجّن أن ٌؤتوا بمثله، فعجزوا 

 عن ذلن.
فالمرآن هو الحجة البالؽة، واآلٌة الباهرة، تحدى هللا البشر أن ٌؤتوا بمثله، أو 

سوره، فعجزوا على الرؼم من أنه ٌتكون من بعشر سور مثله، أو بسورة واحدة من 
حروؾ وكلمات، واألمة التً أنزل علٌها هً أمة الفصاحة والببلؼة، لال تعالى: }أَْم 

ِ إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌِ َن{ ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ لُْل فَؤْتُوا بُِسوَرةٍ ِمثِْلِه َواْدعُوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 [1ٖ]ٌونس: 

من أدلة المرآن على أنه وحً هللا تحدي هللا العرب باإلتٌان بسورة واحدة فً فصاحته  -ٕ
 وببلؼته وإعجازه وعجزهم عن ذلن.

 
 المرآن

ا ٌَؤْتِِهْم تَؤِْوٌلُهُ َكذَِلَن َكذ َب ال ِذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم فَ  ٌَْف َكاَن اْنُظْر }بَْل َكذ بُوا بَِما لَْم ٌُِحٌطُوا بِِعْلِمِه َولَم  َك
 [7ٖ({ ]ٌونس : 7َٖعالِبَةُ الظ اِلِمٌَن )

 التفسٌر:
بل ساَرعوا إلى التكذٌب بالمرآن أول ما سمعوه، لبل أن ٌتدبروا آٌاته، وكفروا بما لم ٌحٌطوا 
بعلمه من ذكر البعث والجزاء والجنة والنار وؼٌر ذلن، ولم ٌؤتهم بعُد حمٌمة ما ُوِعدوا به فً 

 -أٌها الرسول-ب المشركون بوعٌد هللا كذَّبت األمم التً خلت لبلهم، فانظر الكتاب. وكما كذَّ 
كٌؾ كانت عالبة الظالمٌن؟ فمد أهلن هللا بعضهم بالخسؾ، وبعضهم بالؽرق، وبعضهم بؽٌر 

 ذلن.

                                                             
( من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا ٕ٘ٔ( ومسلم فً صحٌحه برلم )51ٔٗرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٔ)

 .عنه
 .5ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
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[، أي:" بل ساَرعوا إلى 5ٖلوله تعالى:}بَْل َكذَّبُوا بَِما لَْم ٌُِحٌطُوا بِِعْلِمِه{ ]ٌونس :  
ذٌب بالمرآن أول ما سمعوه، لبل أن ٌتدبروا آٌاته، وكفروا بما لم ٌحٌطوا بعلمه من ذكر التك

 .(ٔ)البعث والجزاء والجنة والنار وؼٌر ذلن"
 .(ٕ)ٌمول : بل كذب هإالء بالمرآن ، ولم ٌفهموه وال عرفوه" لال ابن كثٌر:" 
 :(ٖ)[، وجهان5ٖبِِعْلِمِه{ ]ٌونس : لوله تعالى:}َبْل َكذَّبُوا بَِما لَْم ٌُِحٌطُوا وفً  

 أحدهما : لم ٌعلموا ما علٌهم بتكذٌبهم لشكهم فٌه .
 الثانً : لم ٌحٌطوا بعلم ما فٌه من وعد ووعٌد إلعراضهم عنه .

ٌَؤْتِِهْم تَؤِْوٌلُهُ{ ]ٌونس :   ا  [، أي:" ولم ٌؤتهم بعُد حمٌمة ما ُوِعدوا به فً 5ٖلوله تعالى:}َولَمَّ
 .(ٗ)الكتاب"
أي : ولم ٌُحّصلوا ما فٌه من الهدى ودٌن الحك إلى حٌن تكذٌبهم به  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)جهبل وسفًها "
ا ٌَؤْتِِهْم تَؤِْوٌلُهُ{ ]ٌونس : وفً    :(ٙ)[، وجهان5ٖلوله تعالى:}َولَمَّ

 أحدهما : علم ما فٌه من البرهان .
 الثانً : ما ٌإول إلٌه أمرهم من العماب .

[، أي:" مثل تكذٌب هإالء كذبت 5ٖ}َكذَِلَن َكذََّب الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(2)األمم الخالٌة لبلهم"

ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ الظَّاِلِمٌَن{ ]ٌونس :   أٌها -[، أي:" فانظر 5ٖلوله تعالى:}فَاْنُظْر َك
 .(1)إالء الظالمٌن الطاؼٌن"كٌؾ كانت عالبة الظالمٌن؟ فكما فعل بؤولبن ٌفعل به -الرسول
فانظر كٌؾ أهلكناهم بتكذٌبهم رسلنا ظلًما وعلوا ، وكفرا وعناًدا وجهبل  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)فاحذروا أٌها المكذبون أن ٌصٌبكم ما أصابهم"

 .(ٓٔ)عن ابن عباس لوله: "}الظالمٌن{، فنفاهم هللا ظالمٌن بشركهم" 
 الفوابد:

والمجاحدة علته أنهم لم ٌذولوا ما توعدهم هللا به من  استمرار المشركٌن فً العناد -ٔ
 العذاب إذ لو ذالوا آلمنوا ولكن ال ٌنفعهم حٌنبذ اإلٌمان.

أن الواجب على المسلم اإلٌمان بما صح عن هللا ورسوله، واعتماد ما ٌدل علٌه، وأن ال  -ٕ
ا ٌَؤْتِِهْم تَؤِْوٌلُه{ ؛ ٌكون من الذٌن لال هللا تعالى فٌهم: }َبْل َكذَّبُوا بَِما لَْم ٌُِحٌطُ  وا بِِعْلِمِه َولَمَّ

 ألن ممتضى اإلٌمان باهلل ورسوله هو التسلٌم لما جاء عنهما واإلٌمان به.
أن أهل الجاهلٌة ٌجادلون وٌخاصمون فٌما لٌس لهم به علم. والواجب أن اإلنسان ال  -ٖ

َكذَّبُوا بَِما لَْم ٌُِحٌطُوا  ٌجادل إال بعلم، أما ما ال ٌعلمه فإنه ٌسكت عنه، لال تعالى: }َبلْ 
ا ٌَؤْتِِهْم تَؤِْوٌلُهُ{ ]ٌونس:  [ ٌعنً: وحمٌمته التً ٌإول إلٌها. وهذا ٌتضمن 5ٖبِِعْلِمِه َولَمَّ

 ناحٌتٌن:
الناحٌة األولى: أن اإلنسان ال ٌدخل فٌما ال ٌعلم، وال ٌنكر ما ال ٌعلم، بل ٌمول: هللا  -

[ ، فاإلنسان ال ٗٔٔملسو هيلع هللا ىلص: }َولُْل َرّبِ ِزْدنًِ ِعْلماً{ ]طه: أعلم؛ ولهذا ٌمول هللا لنبٌه دمحم 

                                                             
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖٗ٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٖٕٔانظر: التفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 . 5ٖ٘ٔ/ٙ(:ص5ٖٗٓٔابً حاتم)أخرجه ابن (ٓٔ)
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ٌدعً أنه أحاط بالعلم، بل ٌتماصر، وٌعرؾ لدر نفسه، ولو كان عنده علم كثٌر، فما 
[ حتى 2ٙخفً علٌه أكثر، وهللا جل وعبل ٌمول: }َوفَْوَق ُكّلِ ِذي ِعْلٍم َعِلٌٌم{ ]ٌوسؾ: 

  سبحانه وتعالى.ٌنتهً العلم إلى هللا
الناحٌة الثانٌة: أنه ال ٌنكر الشًء الذي ٌعلمه ؼٌره، فإذا كان عند ؼٌرن علم خفً  -

علٌن، فبل تنكر ما عند ؼٌرن، فما أحد من البشر أُعطً العلم كله، ولهذا ٌمول العلماء: 
 هذه العبارة التً ٌكررونها دابماً: "من حفظ حجة على من لم ٌحفظ".

والمشركون وسابر أهل الضبلل، أنكروا ما أنكروه؛ لجهلهم به، والدهرٌون 
وكونه ال تدركه عمولهم؛ ألنهم ال ٌإمنون بالؽٌب، وبنوا مذاهبهم على المٌاس الفاسد، 

 .(ٔ)فضلوا عن سواء السبٌل
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: بٌان الفرق بٌن علم المعنى وعلم التؤوٌل، فمال تعالى: }بل  -ٗ

ٌحٌطوا بعلمه ولما ٌؤتهم تؤوٌله{  ففرق بٌن اإلحاطة بعلمه وبٌن إتٌان كذبوا بما لم 
تؤوٌله، ومفهومه أنه ٌمكن أن ٌحٌط أهل العلم واإلٌمان بعلمه ولما ٌؤتهم تؤوٌله، فإن 
اإلحاطة بعلمه معرفة معانً الكبلم، وإتٌان تؤوٌله نفس ولوع المخبر به، فالخبر له 

ثابتة فً الخارج، فمعرفة معناه هو معرفة الصورة  صورة علمٌة فً الذهن، وله حمٌمة
العلمٌة فً الذهن، وتؤوٌله هو الحمٌمة الخارجٌة ، فإن كان أمرا فتؤوٌله هو نفس الفعل 

 .(ٕ)المؤمور به، وإن كان خبرا فتؤوٌله عٌن األمر المخبر به إذا ولع
 

 
 المرآن

 [ٓٗ({ ]ٌونس : ٌُْٓٗإِمُن بِِه َوَربَُّن أَْعلَُم بِاْلُمْفِسِدٌَن )}َوِمْنُهْم َمْن ٌُْإِمُن بِِه َوِمْنُهْم َمْن اَل 

 التفسٌر:
ق به حتى ٌموت على ذلن  -أٌها الرسول-وِمن لومن  ق بالمرآن، ومنهم من ال ٌصّدِ َمن ٌصّدِ

وٌبعث علٌه، وربن أعلم بالمفسدٌن الذٌن ال ٌإمنون به على وجه الظلم والعناد والفساد، 
 سادهم بؤشد العذاب.فٌجازٌهم على ف

[، أي:" ومن هإالء الذٌن بعثَت إلٌهم ٌا ٓٗلوله تعالى:}َوِمْنُهْم َمْن ٌُْإِمُن بِِه{ ]ٌونس :  
 .(ٖ)دمحم من ٌإمن بهذا المرآن وٌتبعن وٌنتفع بما أُرسلت به"

 أي : ومن هإالء الذٌن بُعثَت إلٌهم ٌا دمحم من ٌإمن بهذا المرآن ، وٌتبعن لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)وٌنتفع بما أرسلت به "

ق به حتى ٓٗلوله تعالى:}َوِمْنُهْم َمْن اَل ٌُْإِمُن بِِه{ ]ٌونس :   [، أي:" ومنهم من ال ٌصّدِ
 .(٘)ٌموت على ذلن وٌبعث علٌه"

 .(ٙ)بل ٌموت على ذلن وٌبعث علٌه " لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" وربن أعلم بالمفسدٌن الذٌن ال ٓٗلوله تعالى:}َوَربَُّن أَْعلَُم بِاْلُمْفِسِدٌَن{ ]ٌونس :  

 .(2)ٌإمنون به على وجه الظلم والعناد والفساد، فٌجازٌهم على فسادهم بؤشد العذاب"

                                                             
 .]بتصرؾ بسٌط[5ٕٗ-5ٖٕانظر: شرح مسابل الجاهلٌة: (ٔ)
 .]ملخصا[1ٔ-ٔٔانظر: اإلكلٌل، ابن تٌمٌة: (ٕ)
 .ٗ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
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وهو أعلم بمن ٌستحك الهداٌة فٌهدٌه ، ومن ٌستحك الضبللة فٌضله ،  لال ابن كثٌر:" 
ى وتمدس وتنزه ، ال إله إال وهو العادل الذي ال ٌجور ، بل ٌعطً كبل ما ٌستحمه ، تبارن وتعال

 .(ٔ)هو"
لال الصابونً:أي:"وهو أعلم بمن ٌستحك الهداٌة فٌهدٌه، ومن ٌستحك الضبللة  
 .(ٕ)فٌضله"

 .(ٖ)عن مجاهد لال: "أن هللا ال ٌخفى علٌه الذٌن ٌرٌدون منن اإلصبلح واإلفساد" 
 الفوابد:

 إخبار المرآن بالؽٌب وصدله فً ذلن. -ٔ
 مراتب الهداٌة، وهً:ومن الفوابد: بٌان  -ٕ

: هداٌة كل مخلوق لما ٌصلح أمور معاشه، وهً أعم المراتب، وهً الهداٌة العامة - أ
ٍء َخْلَمهُ }شاملة لجمٌع المخلولات ودلٌلها لوله تعالى:  ًْ لَاَل َربُّنَا الَِّذي أَْعَطى كُلَّ َش

 .[ٓ٘طه: {]ثُمَّ َهَدى
ور المعاش من نكاح، وطعام وهذه الهداٌة تعم جمٌع المخلولات، وتعم سابر أم

وشراب، وجمٌع السلون التً ٌهدي هللا تعالى مخلولاته لعملها من ؼٌر تعلٌم سابك 
كهداٌة النمل إلى تنظٌم طرق المعاش وخزن الطعام وؼٌر ذلن مما ٌحار العمل 

 .(ٗ)البشري فٌه فسبحان من خلك فسوى ثم لدر فهدى
ن التً لبلها حٌث إنها مختصة : وهً أخص مهداٌة اإلرشاد والدعوة والبٌان - ب

بالمكلفٌن من الخلك، والمراد بها دعوة الخلك وبٌان الحك لهم، وهً حجة هللا على 
سُبًل  خلمه، فبل ٌعذب أحداً إال بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب،  لال تعالى:}رُّ

ةٌ بَ  ِرٌَن َوُمنِذِرٌَن ِلببَلَّ ٌَكُوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللّاِ ُحجَّ بَّشِ سُِل َوَكاَن َّللّاُ َعِزًٌزا مُّ ْعَد الرُّ
 [.َ٘ٙٔحِكًٌما{ ]النساء: 

: وهذه ال ٌمدر علٌها إال هللا هداٌة التوفٌك واإللهام وخلك المشٌئة المستلزمة للفعل - ت
سبحانه وتعالى، فمن شاء هداٌته اهتدى، ومن شاء ضبلله ضل، وهً أخص مما 

حتمٌة الولوع وهً التً نفاها هللا لبلها إذ هً خاصة للمهتدٌن من المكلفٌن، وهً 
َ ٌَْهِدي َمن ٌََشاء  تعالى عن رسوله فً لوله تعالى: }إِنََّن اَل تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنَّ َّللاَّ

ن ٌُْإِمُن بِِه َوِمْنُهم َٙ٘وهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدٌَن{ ]المصص:  [، ومنه لوله تعالى: }َوِمنُهم مَّ
ن الَّ ٌُْإمِ  ُن بِِه َوَربَُّن أَْعلَُم بِاْلُمْفِسِدٌَن{مَّ

 (٘). 
 

 المرآن
ا تَْعَملُ  ا أَْعَمُل َوأَنَا بَِريٌء ِمم  ({ ٔٗوَن )}َوإِْن َكذ بُوَن فَمُْل ِلً َعَمِلً َولَكُْم َعَملُكُْم أَْنتُْم بَِرٌئُوَن ِمم 

 [ٔٗ]ٌونس : 

 التفسٌر:
فمل لهم: لً دٌنً وعملً، ولكم دٌنكم وعملكم، فؤنتم هإالء المشركون  -أٌها الرسول-وإن كذَّبن 

 ال تإاَخذون بعملً، وأنا ال أإاَخذ بعملكم.

-وإن كذَّبن  ، أي:"[ٔٗ}َوإِْن َكذَّبُوَن فَمُْل ِلً َعَمِلً َولَكُْم َعَملُكُْم{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"عملكمهإالء المشركون فمل لهم: لً دٌنً وعملً، ولكم دٌنكم و -أٌها الرسول

                                                             
 .5ٕٙ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5٘ٗٔ/ٙ(:ص5ٖ٘ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٔٔشفاء العلٌل: انظر: (ٗ)
 .1ٕٖالعمٌدة اإلسبلمٌة أحمد جلً: انظر: (٘)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
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ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: وإن كذبن، ٌا دمحم، هإالء المشركون،  لال الطبري:" 
وردُّوا علٌن ما جبتهم به من عند ربن، فمل لهم: أٌها الموم، لً دٌنً وعملً، ولكم دٌنكم 

 .(ٔ)"وعملكم، ال ٌضرنً عملكم، وال ٌضركم عملً، وإنما ٌُجاَزى كل عامل بعمله
وٌبست من إجابتهم، فتبرأ منهم  (ٕ)وإن كذبون وإن تموا على تكذٌبن لال الزمخشري:" 

 .(ٖ)"وخلمهم فمد أعذرت، كموله تعالى فإن عصون فمل إنً بريء
ا تَْعَملُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ا أَْعَمُل َوأََنا َبِريٌء ِممَّ فؤنتم ال  ، أي:"[ٔٗ}أَْنتُْم بَِرٌبُوَن ِممَّ

 .(ٗ)"تإاَخذون بعملً، وأنا ال أإاَخذ بعملكم
لال جل ، وهذا كما ال تُْإاخذون بجرٌرته، ال أوخذ بجرٌرة عملكملال الطبري:أي:" 
ٌَا أٌََُّها اْلَكافُِروَن ال أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن َوال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُدُ }ثناإه:  -ٔ]سورة الكافرون:  {لُْل 

ٖ]"(٘). 
اآلٌة، لال: أمَره بهذا،  {وإن كذبون فمل لً عملً ولكم عملكم"}لال ابن زٌد فً لوله:  

 .(ٙ)"ثم نََسخه وأمَره بجهادهم
 الفوابد:

ُدوِر{ ]الحج :  -ٔ تمرٌر معنى آٌة } فَإِنََّها اَل تَْعَمى اأْلَْبَصاُر َولَِكْن تَْعَمى اْلمُلُوُب الَّتًِ فًِ الصُّ
ٗٙ.] 

 هللا طرٌك الحجاج والرد على الخصوم المشركٌن.تعلٌم رسول  -ٕ
 .البعد عن الكفار والمشركٌن، والمخالفة لهم، والبراءة منهم -ٖ
لٌس فً رضً بدٌن المشركٌن وال اهل الكتاب،  إذ  -ملسو هيلع هللا ىلص-الرد على من لال بؤن الرسول -ٗ

ملحدٌن، وال أنه هذه اآلٌة أنه رضً بدٌن المشركٌن، وال أهل الكتاب كما ٌظنه بعض ال
نهى عن جهادهم كما ظنه بعض الؽالطٌن، وجعلوها منسوخة. بل فٌها براءته من 
دٌنهم، وبراءتهم من دٌنه، وأنه ال تضره أعمالهم، وال ٌجزون بعمله وال ٌنفعهم. وهذا 
أمر محكم ال ٌمبل النسخ، ولم ٌرض الرسول بدٌن المشركٌن، وال أهل الكتاب طرفة 

 عٌن لط.
{ ٔ}لُْل ٌَا أٌََُّها اْلَكافُِروَن } أنه رضً بدٌن الكفار، واحتج بموله تعالى:ومن زعم 

ا َعبَدتُّْم }ٖ{ َوال أَنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد }ٕال أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن } { َوال أَنتُْم ٗ{ َوال أَنَا َعابٌِد مَّ
ًَ دِ َ٘عابُِدوَن َما أَْعبُُد )  [ .ٙ-ٔ{ ]سورة الكافرون: ٌِٙن }{ لَكُْم ِدٌنُكُْم َوِل

أنه رضً بدٌن الكفار، ثم  :معناه {لكم دٌنكم ولً دٌن}فظن هذا الملحد أن لوله 
لال هذه اآلٌة منسوخة فٌكون لد رضً بدٌن الكفار، فهذا من أبٌن الكذب واالفتراء على 

، وأنزل به كتبه.. ونظٌر هذه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فإنه لم ٌرض لط إال بدٌن هللا الذي أرسل به رسله
مما أعمل وأنا  }َوإِن َكذَّبُوَن فَمُل ّلًِ َعَمِلً َولَكُْم َعَملُكُْم أَنتُْم بَِرٌبُونَ  اآلٌة لوله تعالى:

ا تَْعَملُوَن } ]سورة ٌونس:  مَّ  [.ٔٗبَِريٌء ّمِ
أَْهَواءهُْم َولُْل آَمنُت بَِما  }فَِلذَِلَن فَاْدعُ َواْستَِمْم َكَما أُِمْرَت َوال تَتَّبِعْ  ولوله تعالى:

ُ َربُّنَا َوَربُّكُْم لَنَا أَْعَمالُنَا َولَكُْم أَْعَمالُ  ٌْنَكُُم َّللاَّ ُ ِمن ِكتَاٍب َوأُِمْرُت ألَْعِدَل َب كُْم" } أَنَزَل َّللاَّ
 [ .٘ٔ]سورة الشورى: 

 (ٕ٘ٔ)ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن  }َواْخِفْض َجنَاَحَن ِلَمِن اتَّبََعنَ  وإذا كان هللا سبحانه لد لال:
ا تَْعَملُوَن{ ]الشعراء:  مَّ  [ .2ٕٔ - ٕٙٔفإن َعَصْوَن فَمُْل إِّنًِ َبِريٌء ّمِ

                                                             
 .5ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 [.الصحاح أفاده] عنه، ٌرجعوا ولم علٌه مضوا :أى ،«تكذٌبن على تموا وإن» لوله(ٕ)
 .1ٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5٘-5ٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5٘/٘ٔ(:ص2ٕٙٙٔأخرجه الطبري) (ٙ)
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فبرأه من معصٌة من عصاه من أتباعه المإمنٌن، فكٌؾ ال ٌبربه من كفر 
 .(ٔ)الكافرٌن الذٌن هم أشد له معصٌة ومخالفة؟

وأما عمل اللسان فموله: ل أهل العلم:" ، لاعلى أن لول اللسان ٌسمى عمبلاآلٌة دلٌل  -٘
ِ َوهَُو َمعَُهْم إِْذ ٌُبٌَِّتُوَن َما ال ٌَْرَضى ِمَن اْلمَْوِل  }ٌَْستَْخفُوَن ِمَن النَّاِس َوال ٌَْستَْخفُوَن ِمَن َّللاَّ

ُ بَِما ٌَْعَملُوَن ُمِحًٌطا{ ]النساء: ِإْن [، فذكر المول ثم سماه عمبلً ثم لال: }وَ 1َٓٔوَكاَن َّللاَّ
ا تَْعَملُوَن{  ا أَْعَمُل َوأَنَا َبِريٌء ِممَّ َكذَّبُوَن فَمُْل ِلً َعَمِلً َولَكُْم َعَملُكُْم أَْنتُْم بَِرٌبُوَن ِممَّ

هل كان عمل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص معهم إال دعاإه إٌاهم إلى هللا، وردهم علٌه  ،[ٔٗ]ٌونس:
 لوله بالتكذٌب ولد أسماها هاهنا عمبلً؟! 

ولال فً موضع ثالث: }لَاَل لَابٌِل ِمْنُهْم إِنًِّ َكاَن ِلً لَِرٌٌن * ٌَمُوُل أَِبنََّن لَِمَن 
لٌَِن{ ]الصافات: [، فهل ٔٙ}ِلِمثِْل َهذَا فَْلٌَْعَمِل اْلعَاِملُوَن{ ]الصافات: [ إلىٕ٘ - ٔ٘اْلُمَصّدِ

ٌكون التصدٌك إال بالمول ولد جعل صاحبها هاهنا عامبلً؟! ثم لال: }اْعَملُوا آَل َداُوَد 
[ فؤكثر ما ٌعرؾ الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت ٖٔشُْكًرا{ ]سبؤ:

 .(ٕ)ذا فٌه احتجاج على تسمٌة لول اللسان عمبلً ه. المكافؤة لد تدعى شكراً 

 
 المرآن

م  َولَْو َكانُوا اَل ٌَْعِملُوَن ) ٌَْن أَفَؤَْنَت تُْسِمُع الصُّ  [ٕٗ({ ]ٌونس : ٕٗ}َوِمْنُهْم َمْن ٌَْستَِمعُوَن إِلَ
 التفسٌر:

تَْمدر على وِمَن الكفار َمن ٌسمعون كبلمن الحك، وتبلوتن المرآن، ولكنهم ال ٌهتدون. أفؤنت 
إسماع الصم؟ فكذلن ال تمدر على هداٌة هإالء إال أن ٌشاء هللا هداٌتهم؛ ألنهم صمٌّ عن سماع 

 الحك، ال ٌعملونه.

ٌَْن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  وِمَن الكفار َمن ٌسمعون  ، أي:"[ٕٗ}َوِمْنُهْم َمْن ٌَْستَِمعُوَن إِلَ
 .(ٖ)"كبلمن الحك، وتبلوتن المرآن، ولكنهم ال ٌهتدون

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ومن هإالء المشركٌن من ٌستمعون إلى  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"لولن

أي : ٌسمعون كبلمن الحسن، والمرآن العظٌم ، واألحادٌث الصحٌحة  لال ابن كثٌر:" 
كن لٌس ذلن إلٌن الفصٌحة النافعة فً الملوب واألبدان واألدٌان ، وفً هذا كفاٌة عظٌمة ، ول

 .(٘)"وال إلٌهم
معناه: ومنهم ناس ٌستمعون إلٌن إذا لرأت المرآن وعلمت الشرابع،  لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)"ولكنهم ال ٌعون وال ٌمبلون
ٌخبر تعالى عن بعض المكذبٌن للرسول، ولما جاء به، }و{ أن }منهم من  لال السعدي:" 

ٌستمعون{ إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولت لراءته للوحً، ال على وجه االسترشاد، بل على وجه التفرج 
والتكذٌب وتطلب العثرات، وهذا استماع ؼٌر نافع، وال مجد على أهله خٌرا، ال جرم انسد 

 .(2)"وفٌك، وحرموا من فابدة االستماععلٌهم باب الت

                                                             
 .ٕٖ-ٖٓ/ٕ: تٌمٌة البن المسٌح دٌن بدل لمن الصحٌح الجوابانظر:  (ٔ)
 .(/مرلم آلٌا[1، الراجحً:]الدرس)عبٌد ألبً اإلٌمان كتاب شرح(ٕ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖ٘ٙتفسٌر السعدي: (2)
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 .(ٔ)"لرٌش :لال {،ومنهم من ٌستمعون إلٌن"}عن مجاهد لوله:  

مَّ لوله تعالى:  أفؤنت تَْمدر  ، أي:"[َٕٗوَلْو َكانُوا اَل ٌَْعِملُوَن{ ]ٌونس :  }أَفَؤَْنَت تُْسِمُع الصُّ
ألنهم صمٌّ عن ، على إسماع الصم؟ فكذلن ال تمدر على هداٌة هإالء إال أن ٌشاء هللا هداٌتهم

 .(ٕ)"سماع الحك، ال ٌعملونه
 ٌمول: أفؤنت تخلك لهم السمع، ولو كانوا ال سمع لهم ٌعملون به، أم أنا؟ لال الطبري:" 

مان به بٌده ال إلى أحد سواه. ٌمول لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: كما وإنما هذا إعبلٌم من هللا عباَده أن التوفٌك لئلٌ
أنن ال تمدر أن تسمع، ٌا دمحم، من سلبته السمع، فكذلن ال تمدر أن تفهم أمري ونهًٌ للبًا سلبته 

 .(ٖ)"فهم ذلن، ألنً ختمُت علٌه أنه ال ٌإمن
فكذلن ال تمدر  -وهو األطرش  -فإنن ال تمدر على إسماع األصم  لال ابن كثٌر:أي:" 

 .(ٗ)" على هداٌة هإالء ، إال أن ٌشاء هللا
 .(٘)"ولو كانوا من الصمم ال ٌعملون وال ٌتدبرون أي:"لال الصابونً:  
ثم لال: أتطمع أنن تمدر على إسماع الصم ولو انضم إلى صممهم  لال الزمخشري:" 

عدم عمولهم، ألن األصم العالل ربما تفرس واستدل إذا ولع فً صماخه دوى الصوت، فإذا 
 .(ٙ)"اجتمع سلب السمع والعمل جمٌعا فمد تم األمر

ن ال وهذا االستفهام، بمعنى النفً المتمرر، أي: ال تسمع الصم الذٌ لال السعدي:" 
 ٌستمعون المول ولو جهرت به، وخصوصا إذا كان عملهم معدوما.

فإذا كان من المحال إسماع األصم الذي ال ٌعمل للكبلم، فهإالء المكذبون، كذلن ممتنع 
 إسماعن إٌاهم، إسماعا ٌنتفعون به.

وأما سماع الحجة، فمد سمعوا ما تموم علٌهم به حجة هللا البالؽة، فهذا طرٌك عظٌم من 
 .(2)"ق العلم لد انسد علٌهم، وهو طرٌك المسموعات المتعلمة بالخٌرطر

 الفوابد:

هذا النفً لٌس للمدرة آٌات المرآن، وأن العمل عن من أعرض عن شًء من نفً  -ٔ
ووجود وظٌفة التعمل، وإنما هو نفً لبلنتفاع بها، فالوالع أنهم لم ٌتعملوا، وإن كانوا لد 

 هٌُبوا بؤصل الخلمة لذلن.
أن العمل فً الكتاب والسنة وكبلم الصحابة واألبمة ال ٌراد به جوهر  الفوابد: "ومن  -ٕ

لابم بنفسه باتفاق المسلمٌن وإنما ٌراد به العمل الذي فً اإلنسان الذي هو عند من ٌتكلم 
 .(1)"فً الجوهر والعرض من لبٌل األعراض ال من لبٌل الجواهر

 
 المرآن

ًَ َولَْو َكانُوا اَل ٌُْبِصُروَن )}َوِمْنُهْم َمْن ٌَْنظُُر  ٌَْن أَفَؤَْنَت تَْهِدي اْلعُْم  [ٖٗ({ ]ٌونس : ٖٗإِلَ
 التفسٌر:

                                                             
 .5٘ٗٔ/ٙ(:ص52ٖٓٔأحخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .٘ٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖ٘ٙتفسٌر السعدي: (2)
 .]مرلم آلٌا[.2ٖانظر: نمض أصول العمبلنٌٌن، الخراشً: (1)
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وِمَن الكفار َمن ٌنظر إلٌن وإلى أدلة نبوتن الصادلة، ولكنه ال ٌبصر ما آتان هللا من نور 
ذلن ال تمدر تمدر على أن تخلك للعمً أبصاًرا ٌهتدون بها؟ فك -أٌها الرسول-اإلٌمان، أفؤنت 

 على هداٌتهم إذا كانوا فالدي البصٌرة، وإنما ذلن كلُّه هلل وحده.

ٌَْن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  وِمَن الكفار َمن ٌنظر إلٌن وإلى  ، أي:"[ٖٗ}َوِمْنُهْم َمْن ٌَْنظُُر إِلَ
 .(ٔ)"أدلة نبوتن الصادلة، ولكنه ال ٌبصر ما آتان هللا من نور اإلٌمان

وناس ٌنظرون إلٌن وٌعاٌنون أدلة الصدق وأعبلم النبوة ولكنهم  الزمخشري:أي:"لال  
 .(ٕ)"ال ٌصدلون

ٌمول تعالى ذكره: ومن هإالء المشركٌن، مشركً لوِمن، من ٌنظر  لال الطبري:" 
إلٌن، ٌا دمحم، وٌرى أعبلمن وُحجَجن على نبوتن، ولكن هللا لد سلبه التوفٌَك فبل ٌهتدي، وال 

 .(ٖ)"هدٌه، كما ال تمدر أن تحِدث لؤلعمى بصًرا ٌهتدي بهتمدر أن ت
أي : ٌنظرون إلٌن وإلى ما أعطان هللا من التإدة ، والسمت الحسن ،  لال ابن كثٌر:" 

والخلك العظٌم ، والداللة الظاهرة ، على نبوءتن ألولً البصابر والنهى ، وهإالء ٌنظرون كما 
شًء مما ٌحصل لؽٌرهم ، بل المإمنون ٌنظرون  ؼٌرهم ، وال ٌحصل لهم من الهداٌة ٌنظر

 .(ٗ)"إلٌن بعٌن الولار ، والكافرون ٌنظرون إلٌن بعٌن االحتمار
ذكر انسداد الطرٌك الثانً، وهو: طرٌك النظر فمال: }ومنهم من ٌنظر  لال السعدي:" 

 .(٘)"إلٌن{ فبل ٌفٌده نظره إلٌن، وال سبر أحوالن شٌبا
ًَ َولَْو َكانُوا اَل ٌُْبِصُروَن{ ]ٌونس : }أَفَؤَْنَت تَ لوله تعالى:  أٌها -أفؤنت  ، أي:"[ْٖٗهِدي اْلعُْم
تمدر على أن تخلك للعمً أبصاًرا ٌهتدون بها؟ فكذلن ال تمدر على هداٌتهم إذا كانوا  -الرسول

 .(ٙ)"فالدي البصٌرة، وإنما ذلن كلُّه هلل وحده
إنن أٌها الرسول الكرٌم كما ال تمدر على هداٌة العمى بدالبل  :أي لال المراؼً:" 

البصر الحسٌة، ال تمدر على هداٌتهم بالدالبل العملٌة، ولو كانوا فالدٌن لنعمة البصٌرة التً 
 .(2)"تدركها

وهو  -أ تحسب أنن تمدر على هداٌة العمى ولو انضم إلى العمى لال الزمخشري:أي:" 
. وأما العمى (1)، ألن األعمى الذي له فً للبه بصٌرة لد ٌحدس وٌتظننفمد البصٌرة -فمد البصر

مع الحمك فجهد الببلء، ٌعنى: أنهم فً الٌؤس من أن ٌمبلوا وٌصدلوا، كالصم والعمى الذٌن ال 
بصابر لهم وال عمول. ولوله أفؤنت ... داللة على أنه ال ٌمدر على إسماعهم وهداٌتهم إال هللا عز 

لجاء، كما ال ٌمدر على رد األصم واألعمى المسلوبى العمل حدٌدي السمع وجل بالمسر واإل
 .(5)"والبصر راجحى العمل، إال هو وحده

ٌمول: أفؤنت ٌا دمحم، تحدث لهإالء الذٌن ٌنظرون إلٌن وإلى أدلتن  لال الطبري:" 
وحججن، فبل ٌوفَّمون للتصدٌك بن أبصاًرا، لو كانوا عُْمًٌا ٌهتدون بها وٌبصرون؟ فكما أنن ال 
رهم  تطٌك ذلن وال تمدر علٌه وال ؼٌرن، وال ٌمدر علٌه أحٌد سواي، فكذلن ال تمدر على أن تبّصِ

. سبٌَل الرشاد أنت ًّ  وال أحٌد ؼٌري، ألن ذلن بٌدي وإل

                                                             
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕٔ-2ٕٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖ٘ٙتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٔٔ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (2)
 .[الصحاح أفاده]. ظنه ٌعمل :أى(1)
 .5ٖٗ/ٕالكشاؾ: (5)
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وهذا من هللا تعالى ذكره تسلٌةٌ لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص عن جماعٍة ممن كفر به من لومه وأدبر عنه 
 .(ٔ)"فكذب، وتعزٌة له عنهم، وأمٌر برفع طمعه من إنابتهم إلى اإلٌمان باهلل

 رون، فكذلن ال تهدي هإالء.فكما أنن ال تهدي العمً ولو كانوا ال ٌبص لال السعدي:" 

فإذا فسدت عمولهم وأسماعهم وأبصارهم التً هً الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحمابك، 
 فؤٌن الطرٌك الموصل لهم إلى الحك؟

ودل لوله: }ومنهم من ٌنظر إلٌن{ اآلٌة، أن النظر إلى حالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهدٌه وأخبلله 
لٌه من أعظم األدلة على صدله وصحة ما جاء به، وأنه ٌكفً البصٌر عن وأعماله وما ٌدعو إ

 .(ٕ)"ؼٌره من األدلة
 .(ٖ)"أي: ال ٌبصرون الحك {،ال ٌبصرون}عن ابن عباس: 

 الفوابد:

هداٌة الدٌن كهداٌة الحس ال تكون إال للمستعد بهداٌة العمل، وإن هداٌة العمل ال  أن -ٔ
  .تحصل إال بتوجٌه النفس وصحة المصد

لد انصرفت نفوسهم عن استعمال عمولهم استعماال نافعا فى الدالبل المشركٌن هإالء أن  -ٕ
البصرٌة والسمعٌة إلدران أى مطلب من المطالب الشرٌفة التً وراء شهواتهم 

 وتمالٌدهم.
 

 المرآن
ٌْئًا َولَِكن  الن اَس أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُمونَ  َ اَل ٌَْظِلُم الن اَس َش  [ٗٗ({ ]ٌونس : ٗٗ) }إِن  ّللا 

 التفسٌر:
إن هللا ال ٌظلم الناس شٌبًا بزٌادة فً سٌباتهم أو نمص من حسناتهم، ولكن الناس هم الذٌن 

 ٌظلمون أنفسهم بالكفر والمعصٌة ومخالفة أمر هللا ونهٌه.

ٌْبًا{ ]ٌونس : لوله تعالى:  َ اَل ٌَْظِلُم النَّاَس َش إن هللا ال ٌظلم الناس شٌبًا  ، أي:"[ٗٗ}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٗ)"بزٌادة فً سٌباتهم أو نمص من حسناتهم

ٌمول تعالى ذكره: إن هللا ال ٌفعل بخلمه ما ال ٌستحمون منه، ال ٌعالبهم إال  لال الطبري:"
ٌّاه، وال ٌعذبهم إال بكفرهم به  .(٘)"بمعصٌتهم إ

إن هللا ال ٌظلم الناس شٌبا أى ال ٌنمصهم شٌبا مما ٌتصل  لال الزمخشري:أي:"
 .(ٙ)"بمصالحهم من بعثة الرسل وإنزال الكتب

 .(2)"فبل ٌزٌد فً سٌباتهم، وال ٌنمص من حسناتهم لال السعدي:" 

ولكن الناس هم الذٌن  ، أي:"[ٗٗ}َولَِكنَّ النَّاَس أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(1)"ٌظلمون أنفسهم بالكفر والمعصٌة ومخالفة أمر هللا ونهً

                                                             
 .5ٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖ٘ٙتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .5٘ٗٔ/ٙ(:ص51ٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖ٘ٙتفسٌر السعدي: (2)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
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ٌمول: ولكن الناس هم الذٌن ٌظلمون أنفسهم، باجترامهم ما ٌورثها  لال الطبري:"
 .(ٔ)"ؼضَب هللا وسخطه

ولكنهم ٌظلمون أنفسهم بالكفر والتكذٌب. وٌجوز أن ٌكون وعٌدا  لال الزمخشري:أي:"
ن، ٌعنى: أن ما ٌلحمهم ٌوم المٌامة من العذاب ال حك بهم على سبٌل العدل واالستٌجاب، للمكذبٌ

 .(ٕ)"وال ٌظلمهم هللا به، ولكنهم ظلموا أنفسهم بالتراؾ ما كان سببا فٌه
إنهم ٌظلمون أنفسهم وحدها دون ؼٌرها، ألن عماب ظلمهم والع  :أي لال المراؼً:" 

ما أنعم هللا علٌهم من هداٌات المشاعر والعمل والدٌن بعدم علٌها، فهم ٌجنون علٌها بكفرهم ب
استعمالها فٌما خلمت ألجله من اتباع الحك فى االعتماد والهدى فى األعمال، وذلن هو الصراط 

 .(ٖ)"المستمٌم الموصل لسعادة الدارٌن
ٌجٌبهم الحك فبل ٌمبلونه، فٌعالبهم هللا بعد ذلن بالطبع على للوبهم، والختم  لال السعدي:" 

 .(ٗ)"على أسماعهم وأبصارهم

 .(٘)"لال: ٌضرون {،أنفسهم ٌظلمون"}عن ابن عباس لوله: 

 الفوابد:

 انتفاء الظلم عن هللا تعالى، وإثباته لئلنسان لنفسه. -ٔ
اتصافه بها وصدورها عنه لٌس فٌها أن أفعال هللا عز وجل كلها خٌر محض من حٌث  -ٕ

شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل وجمٌع أفعاله حكمة وعدل ٌضع األشٌاء مواضعها 
البلبمة بها كما هً معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان فً نفس الممدور من شر فمن 

كما لال  جهة إضافته إلى العبد لما ٌلحمه من المهالن، وذلن بما كسبت ٌداه جزاءا وفالا،
ٌِْدٌكُْم َوٌَْعفُو َعْن َكثٌٍِر{ ]الشورى:  ، [ٖٓتعالى: }َوَما أََصابَكُْم ِمْن ُمِصٌبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أَ

[ ولال تعالى: }ِإنَّ 2ٙولال تعالى: }َوَما َظلَْمنَاهُْم َولَِكْن َكانُوا هُُم الظَّاِلِمٌَن{ ]الزخرؾ: 
ٌْبًا َ اَل ٌَْظِلُم النَّاَس َش  .[َٗٗولَِكنَّ النَّاَس أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{ ]ٌونس:  َّللاَّ

 من أسباب الظلم: وذكروا أن
وهللا هو الؽنً الحمٌد وال ٌحتاج  ،سبب الظلم الربٌسً هو الفمر والحاجةالفمر: إذ أن  - أ

}لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َوَما ِفً  :إلى أحد من خلمه فمد كان ولم ٌكن لبله شًء لال تعالى
ًُّ اْلَحِمٌُد{ ]الحج : ا َ لَُهَو اْلؽَنِ  .[ ٗٙأْلَْرِض َوإِنَّ َّللاَّ

عز -وهللا  ،والجهل هو معرفة األشٌاء على ؼٌر حمٌمتها أو عدم معرفتها أصالةً  :الجهل - ب
هو العلٌم الذي لم ٌُسبك علمه بجهل ولد أحاط بكل شىء علماً وهو عبلم الؽٌوب  -وجل

هُْم َونَْجَواهُْم  :صدور لال تعالىٌعلم خابنة األعٌن وما تخفى ال َ ٌَْعلَُم ِسرَّ }أَلَْم ٌَْعَلُموا أَنَّ َّللاَّ
ُم اْلؽٌُُوِب{ ]التوبة :  َ َعبلَّ  .[21َوأَنَّ َّللاَّ

وبالتالً جمٌع أسباب الظلم ممتنعة على هللا سبحانه لال تعالى }إنَّ هللَا ال ٌَْظِلُم  
ٌْباً َولَِكنَّ النَّاَس أنْ   .(ٙ){فَُسُهم ٌَْظِلُمونَ النَّاَس َش

للعباد لدرة على أعمالهم، ولهم مشٌبة وإرادة، وأفعالهم تضاؾ إلٌهم حمٌمة وبحسبها أن  -ٖ
كلفوا وعلٌها ٌثابون وٌعالبون، ولم ٌكلفهم هللا إال وسعهم، ولد أثبت لهم ذلن فً الكتاب 

وال ٌشاءون إال أن والسنة ووصفهم به، ولكنهم ال ٌمدرون إال على ما ألدرهم هللا علٌه، 
ٌشاء هللا، وال ٌفعلون إال بجعله إٌاهم فاعلٌن، كما تمدم فً نصوص المشٌبة واإلرادة 

                                                             
 .5ٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .ٖ٘ٙتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .5٘ٗٔ/ٙ(:ص55ٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕ٘، البدرانً:والمدر والمضاء التوكل بفهم الضرر شفاءانظر:  (ٙ)
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والخلك، فكما لم ٌوجدوا أنفسهم لم ٌوجدوا أفعالهم، فمدرتهم ومشٌبتهم وإرادتهم وأفعالهم 
ٌبتهم تابعة لمدرته ومشٌبته وإرادته وفعله، إذ هو خالمهم وخالك لدرتهم وإرادتهم ومش

وأفعالهم، ولٌس مشٌبتهم وإرادتهم ولدرتهم وأفعالهم هً عٌن مشٌبة هللا وإرادته ولدرته 
وأفعاله، كما لٌس هم إٌاه، تعالى هللا عن ذلن، بل أفعالهم المخلولة هلل لابمة بهم البمة 

، بهم مضافة إلٌهم حمٌمة، وهً من آثار أفعال هللا المابمة به البلبمة المضافة إلٌه حمٌمة
فاهلل فاعل حمٌمة، والعبد منفعل حمٌمة، وهللا هاد حمٌمة، والعبد مهتد حمٌمة، ولهذا أضاؾ 

ُ{ ]األعراؾ:  [ فإضافة 21ٔكبل من الفعلٌن إلى من لام به، فمال تعالى: }َمْن ٌَْهِد َّللاَّ
الهداٌة إلى هللا حمٌمة وإضافة االهتداء إلى العبد حمٌمة، فكما لٌس الهادي هو عٌن 

تدي، فكذلن لٌس الهداٌة هً عٌن االهتداء، وكذلن ٌضل هللا من ٌشاء حمٌمة وذلن المه
تصرؾ هللا فً عباده، فمن أضاؾ الفعل  العبد ٌكون ضاال حمٌمة، وهكذا جمٌع

واالنفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى هللا كفر، ومن أضاؾ الفعل إلى الخالك 
 .(ٔ)و المإمن حمٌمةواالنفعال إلى المخلوق كبلهما حمٌمة، فه

 
 المرآن

ٌْنَُهْم لَْد َخِسَر ال ِذٌَن  َكذ بُوا بِِلمَاِء }َوٌَْوَم ٌَْحشُُرهُْم َكؤَْن لَْم ٌَْلبَثُوا إاِل  َساَعةً ِمَن الن َهاِر ٌَتَعَاَرفُوَن بَ
ِ َوَما َكانُوا ُمْهتَِدٌَن )  [٘ٗ({ ]ٌونس : ّ٘ٗللا 

 التفسٌر:
وٌوم ٌَحشر هللا هإالء المشركٌن ٌوم البعث والحساب، كؤنهم لبل ذلن لم ٌمكثوا فً الحٌاة الدنٌا 
إال لدر ساعة من النهار، ٌعرؾ بعضهم بعًضا كحالهم فً الدنٌا، ثم انمطعت تلن المعرفة 

وفَّمٌن وانمضت تلن الساعة. لد خسر الذٌن كفروا وكذَّبوا بلماء هللا وثوابه وعمابه، وما كانوا م
 إلصابة الرشد فٌما فعلوا.

ٌَْوَم ٌَْحشُُرهُْم َكؤَْن لَْم ٌَْلبَثُوا إِالَّ َساَعةً ِمَن النََّهاِر{ ]ٌونس : لوله تعالى:  وٌوم  ، أي:"[٘ٗ}َو
ٌَحشر هللا هإالء المشركٌن ٌوم البعث والحساب، كؤنهم لبل ذلن لم ٌمكثوا فً الحٌاة الدنٌا إال 

 .(ٕ)"لدر ساعة من النهار
 .(ٖ)"الموت :حشرها :"عن ابن عباس لال 

إال ساعة من النهار ٌستمربون ولت لبثهم فً الدنٌا. ولٌل فً المبور،  لال الزمخشري:"
 .(ٗ)"لهول ما ٌرون

ٌخبر تعالى، عن سرعة انمضاء الدنٌا، وأن هللا تعالى إذا حشر الناس  لال السعدي:"
وجمعهم لٌوم ال رٌب فٌه، كؤنهم ما لبثوا إال ساعة من نهار، وكؤنه ما مر علٌهم نعٌم وال 

 .(٘)"بإس
ٌْنَُهْم{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ٌعرؾ بعضهم بعًضا كحالهم فً  ، أي:"[٘ٗ}ٌَتَعَاَرفُوَن بَ

 .(ٙ)"الدنٌا
الدنٌا  أي : ٌعرؾ األبناء اآلباء والمرابات بعضهم لبعض ، كما كانوا فً لال ابن كثٌر:" 

نَُهْم ٌَْوَمبٍِذ َوال ٌَتََساَءلُوَن { ]  ٌْ ، ولكن كل مشؽول بنفسه } فَإِذَا نُِفَخ فًِ الصُّوِر فَبل أَْنَساَب بَ
ٌَْفتَِدي [ ، ولال تعالى : } َوال ٌَْسؤَُل َحِمٌٌم َحمِ  ٔٓٔالمإمنون :  ُرونَُهْم ٌََودُّ اْلُمْجِرُم لَْو  ًٌما * ٌُبَصَّ

                                                             
 سإال ٕٓٓ: بعنوان - أٌضا - نشر الكتاب) المنصورة الناجٌة الطابفة العتماد المنشورة السنة أعبلم انظر: (ٔ)

 .5ٔ-5ٓ:(االسبلمٌة العمٌدة فً وجواب
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5٘ٗٔ/ٙ(:صٓٓٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖ٘ٙتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)



ٔٙٔ 
 

 ِمْن َعذَاِب ٌَْوِمبٍِذ ِببَنٌِِه َوَصاِحَبتِِه َوأَِخٌِه * َوفَِصٌلَتِِه الَِّتً تُْإِوٌِه * َوَمْن فًِ األْرِض َجِمٌعًا ثُمَّ 
 .(ٔ)"[ ٘ٔ،  ٌُْٓٔنِجٌِه * َكبل { ] المعارج : 

وهو تعارؾ توبٌخ وافتضاح، ٌمول الواحد لآلخر: أنت أؼوٌتنً  لال الصابونً:" 
  .(ٕ)"وأضللتنً، ولٌس تعارؾ محبة وموّدة

ٌعرؾ بعضهم بعضا، كؤنهم لم ٌتفارلوا إال للٌبل، وذلن عند خروجهم  لال الزمخشري:"
كٌؾ  من المبور ثم ٌنمطع التعارؾ بٌنهم لشدة األمر علٌهم. فإن للت: كؤن لم ٌلبثوا وٌتعارفون

أى ٌحشرهم مشهٌن بمن لم ٌلبث إال ساعة. وأما « هم»مولعهما؟ للت أما األولى فحال من 
الثانٌة فإما أن تتعلك بالظرؾ، وإما أن تكون مبٌنة، لموله: كؤن لم ٌلبثوا إال ساعة، ألن التعارؾ 

 .(ٖ)"ال ٌبمى مع طول العهد وٌنملب تناكرا
 .(ٗ)"م فً الدنٌاوهم ٌتعارفون بٌنهم، كحاله لال السعدي:"

لال: ٌعرؾ الرجل صاحبه إلى جنبه ال ٌكلمه ٌعنً:  {،ٌتعارفون بٌنهم:"}عن الحسن  
 .(٘)"ٌوم المٌامة

ِ َوَما َكانُوا ُمْهتَِدٌَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  لد  ، أي:"[٘ٗ}لَْد َخِسَر الَِّذٌَن َكذَّبُوا بِِلمَاِء َّللاَّ
خسر الذٌن كفروا وكذَّبوا بلماء هللا وثوابه وعمابه، وما كانوا موفَّمٌن إلصابة الرشد فٌما 

 .(ٙ)"فعلوا
ٌتعارفون بٌنهم لابلٌن ذلن، أو هً شهادة من هللا تعالى على  :أى لال الزمخشري:"

للتجارة  وبٌعهم اإلٌمان بالكفر وما كانوا مهتدٌن خسرانهم. والمعنى أنهم وضعوا فً تجارتهم
  .(2)"عارفٌن بها، وهو استبناؾ فٌه معنى التعجب، كؤنه لٌل: ما أخسرهم!

خسروا أنفسهم وأهلٌهم ٌوم المٌامة ، أال ذلن هو الخسران المبٌن. فهذه  لال ابن كثٌر:" 
هً الخسارة العظٌمة ، وال خسارة أعظم من َخسارة من فُّرق بٌنه وبٌن أحبته ٌوم الحسرة 

 .(1)"والندامة
ففً هذا الٌوم ٌربح المتمون، وٌخسر الذٌن كذبوا بلماء هللا وما كانوا  لال السعدي:"

 .(5)"مهتدٌن إلى الصراط المستمٌم والدٌن الموٌم، حٌث فاتهم النعٌم، واستحموا دخول النار
 .(ٓٔ)"لال: لد ضلوا لبل ذلن {،لد خسر الذٌن كذبوا بلماء هللا"}ن أبً رزٌن فً لوله: ع 

 الفوابد:

 تمرٌر مبدأ المعاد والدار اآلخرة. -ٔ
 :أٌضا وٌشهد لهذا، ظن المٌت إذا بعث أنه لم ٌلبث إال ٌسٌرا ومن فوابد الىٌة الكرٌمة: -ٕ
 [.ٖ٘}َكؤَنَُّهْم ٌَْوَم ٌََرْوَن َما ٌُوَعُدوَن لَْم ٌَْلبَثُوا إِالَّ َساَعةً ِمْن نََهاٍر{ ]األحماؾ :  لوله تعالى: -
ٌََرْونََها لَْم ٌَْلبَثُوا إِالَّ َعِشٌَّةً أَْو ُضَحاَها{ولوله تعالى:  -  . [ٙٗ]النازعات:}َكؤَنَُّهْم ٌَْوَم 

                                                             
 .2ٕٕ-2ٕٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٙٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .5ٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖ٘ٙتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .5٘٘ٔ-5٘ٗٔ/ٙ(:صٔٓٗٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 على -وأوضع تجارته فً الرجل وضع: الصحاح فً «تجارتهم فً وضعوا» لوله. 5ٕ٘-5ٖٗ/ٕالكشاؾ: (2)

 .خسر :أى فٌهما، وضعا -فاعله ٌسم لم ما
 .2ٕٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖ٘ٙتفسٌر السعدي: (5)
 .5٘٘ٔ/ٙ(:صٕٓٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)



ٕٔٙ 
 

ٌَْر َساَعٍة َكذَِلَن َكانُوا  - ولوله تعالى: }َوٌَْوَم تَمُوُم السَّاَعةُ ٌُْمِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبِثُوا َؼ
ِ إِلَى ٌَْوِم اْلبَْعِث فََهذَا  َولَاَل الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلمَ  (٘٘)ٌُْإفَكُونَ  ٌَماَن َلمَْد لَبِثْتُْم ِفً ِكتَاِب َّللاَّ َواإْلِ

 . [ٙ٘-٘٘]الروم:ٌَْوُم اْلبَْعِث َولَِكنَّكُْم كُْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{
وِر َونَْحشُُر اْلُمْجِرِمٌَن ٌَْوَمبٍِذ ُزْرلًا - ٌَْوَم ٌُْنفَُخ فًِ الصُّ افَتُوَن ٌَتَخَ  (ٕٓٔ)ولوله تعالى: }

ٌْنَُهْم إِْن لَبِثْتُْم إِالَّ َعْشًرا نَْحُن أَْعلَُم بَِما ٌَمُولُوَن إِْذ ٌَمُوُل أَْمثَلُُهْم َطِرٌمَةً إِْن لَبِثْتُْم إِالَّ  (ٖٓٔ)بَ
 . [ٗٓٔ-ٕٓٔ]طه:ٌَْوًما{

، ومن واضمحبللها ونمصها وخستهاحمٌمة الدنٌا وسرعة زوالها وفنابها تؤمل فً أنه من  -ٖ
فً اآلخرة وإلبالها ومجٌبها وال بد، ودوامها وبمابها، وشرؾ ما فٌها من ثم نظر 

ؤحسن النظر فٌهما هداه ذلن إلٌثار اآلخرة البالٌة على الدنٌا ، فالخٌرات والمسرات
الفانٌة، وأكبر عون له فً تحمٌك ذلن النظر فً حال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وسٌرته هو وأصحابه 

ذهم لها وراء ظهورهم، وصرفهم عنها للوبهم، واطراحهم لها، فهم لم ٌؤلفوها، من نب
وهجروها ولم ٌمٌلوا إلٌها وعدوها سجناً ال جنة، فزهدوا فٌها حمٌمة الزهد، ولو أرادوها 
لنالوها منها كل محبوب، ولو صلوا منها إلى كل مرؼوب، فمد عرضت علٌه مفاتٌح 

، فآثروا بها ولم ٌبٌعوا حظهم من اآلخرة بها، كنوزها فردها، وفاضت على أصحابه
وعلموا أنها معبر وممر ال دار ممام ومستمر، وأنها دار عبور ال دار سرور وأنها 

 سحابة صٌؾ تنمشع عن للٌل، وخٌال طٌؾ ما استتم حتى آذن بالرحٌل
 اإلعبلن عن خسران منكري البعث ٌوم المٌامة. -ٗ

 
 المرآن

ا نُِرٌَن َن بَْعضَ  ُ َشِهٌٌد َعلَى َما ٌَْفعَلُوَن ) }َوإِم  ٌْنَا َمْرِجعُُهْم ثُم  ّللا  ({ ٙٗال ِذي نَِعُدهُْم أَْو نَتََوف ٌَن َن فَإِلَ

 [ٙٗ]ٌونس : 
 التفسٌر:

ا نرٌنَّن  فً حٌاتن بعض الذي نَِعُدهم من العماب فً الدنٌا، أو نتوفٌنن لبل أن  -أٌها الرسول-وإمَّ
وحدنا ٌرجع أمرهم فً الحالتٌن، ثم هللا شهٌد على أفعالهم التً كانوا نرٌن ذلن فٌهم، فإلٌنا 

 ٌفعلونها فً الدنٌا، ال ٌخفى علٌه شًء منها، فٌجازٌهم بها جزاءهم الذي ٌستحمونه.

َنََّن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ٌَنََّن بَْعَض الَِّذي نَِعُدهُْم أَْو نَتََوفٌَّ ا نُِر ا نرٌنَّ  ، أي:"[ٙٗ}َوإِمَّ ن وإمَّ
فً حٌاتن بعض الذي نَِعُدهم من العماب فً الدنٌا، أو نتوفٌنن لبل أن نرٌن ذلن  -أٌها الرسول-

 .(ٔ)"فٌهم
ا نُِرٌَنََّن بَْعَض الَِّذي نَِعُدهُْم {لال ابن كثٌر:" أي :  ،ٌمول تعالى مخاطبا لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص :} َوإِمَّ

  .(ٕ)"ننتمم منهم فً حٌاتن لتمّر عٌنُن منهم
 .(ٖ)": من العذاب فً حٌاتن{وإما نرٌنن بعض الذي نعدهم"}عن مجاهد لوله: 

َنا َمْرِجعُُهْم{ ]ٌونس : لوله تعالى: ٌْ  فإلٌنا وحدنا ٌرجع أمرهم فً الحالتٌن ، أي:"[ٙٗ}فَإِلَ
  .(ٗ) "أي : مصٌرهم ومتمَلَبهم لال ابن كثٌر:"

ُ َشِهٌٌد َعلَى َما لوله تعالى: ثم هللا شهٌد على أفعالهم  ، أي:"[ٌَْٙٗفعَلُوَن{ ]ٌونس : }ثُمَّ َّللاَّ
التً كانوا ٌفعلونها فً الدنٌا، ال ٌخفى علٌه شًء منها، فٌجازٌهم بها جزاءهم الذي 

 .(٘)"ٌستحمونه

                                                             
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5٘٘ٔ/ٙ(:صٖٓٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)



ٖٔٙ 
 

  .(ٔ) "وهللا شهٌد على أفعالهم بعدن لال ابن كثٌر:أي:"
الدارٌن، فما معنى ثم؟ للت: هللا شهٌد على ما ٌفعلون فً  فإن للت: لال الزمخشري:"

 ..ٌفعلون ذكرت الشهادة والمراد ممتضاها ونتٌجتها وهو العماب، كؤنه لال: ثم هللا معالب على ما
وٌجوز أن ٌراد: أن هللا مإد شهادته على أفعالهم ٌوم المٌامة، حٌن ٌنطك جلودهم وألسنتهم 

 .(ٕ)"وأٌدٌهم وأرجلهم شاهدة علٌهم

ًّ أمتً البارحة  عن حذٌفة بن أسٌد أخرج الطبرانً عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "عُرضت عل
لدى هذه الحجرة ، أولها وآخرها. فمال رجل : ٌا رسول هللا ، عرض علٌن من ُخِلك ، فكٌؾ من 
روا لً فً الطٌن ، حتى إنً ألْعَرُؾ باإلنسان منهم من أحدكم  لم ٌخلك ؟ فمال : "ُصّوِ

 .(ٖ)بصاحبه"
 .(ٗ)هنالن :، بالفتح، أى«ثم»لرأ ابن أبى عبلة: و

 الفوابد:

 تسلٌة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وحمله على الصبر حتى ٌإدي رسالته بإعبلمه بؤنه سٌعذب أعداءه. -ٔ
 :«الشهٌد»إثبات اسم من اسماءه تعالى، وهو  -ٕ

الذي ال ٌؽٌب عنه شًء. ٌمال: شاهد وشهٌد كعالم، وعلٌم.  : "هو«الشهٌد»و  
: }فََمْن َشِهَد ِمْنكُمُ -سبحانه–أي: كؤنه الحاضر الشاهد الذي ال ٌعزب عنه شًء. ولد لال 

 .أي: من حضر منكم فً الشهر فلٌصمه ،[1٘ٔالشَّْهَر فَْلٌَُصْمه{ ]البمرة : 
ُ أَنَّهُ اَل إِلََه إِالَّ هُو{ ]آل ، بمعنى: العلٌم. كموله: «الشهٌد»وٌكون    }َشِهَد َّللاَّ

 لٌل: معناه: علم هللا.  [، 1ٔعمران : 
، وهو أٌضا «بٌن هللا أنه ال إله إال هو»ولال أبو العباس أحمد بن ٌحٌى معناه:   

الشاهد للمظلوم الذي ال شاهد له وال ناصر على الظالم المتعدي الذي ال مانع له فً 
 .(٘)"ؾ له منهالدنٌا؛ لٌنتص

 
 المرآن

ٌْنَُهْم بِاْلِمْسِط َوهُْم اَل ٌُْظلَُموَن ) ًَ بَ ٍة َرسُوٌل فَِإذَا َجاَء َرسُولُُهْم لُِض ({ ]ٌونس : 9ٗ}َوِلكُّلِ أُم 
ٗ9] 

 التفسٌر:
رسول أرسلتُه إلٌهم، كما أرسلت محمًدا إلٌكم ٌدعو إلى دٌن  -أٌها الناس-ولكل أمة َخلَْت لبلكم 

ًَ حٌنبذ بٌنهم بالعدل، وهم ال ٌُظلمون ِمن جزاء هللا  وطاعته، فإذا جاء رسولهم فً اآلخرة لُِض
 أعمالهم شٌبًا.

ٍة َرسُوٌل{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ولكل أمة من األمم رسوٌل أُرسل  ، أي:"[2ٗ}َوِلكُّلِ أُمَّ
 .(ٙ)"لهداٌتهم

أو لكل  ..ٌبعث إلٌهم لٌنبههم على التوحٌد، وٌدعوهم إلى دٌن الحك لال الزمخشري:"
 .(2)" أمة من األمم ٌوم المٌامة رسول تنسب إلٌه وتدعى به

                                                             
 .2ٕٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٓ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .(1ٔٔ/ٖالمعجم الكبٌر )(ٖ)
 .ٖٓ٘/ٕانظر:الكشاؾ: (ٗ)
 .2ٙشؤن الدعاء: (٘)
 .ٙٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٓ٘/ٕالكشاؾ: (2)
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ٌْنَُهْم بِاْلِمْسِط{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ًَ َب فإذا جاء  ، أي:"[2ٗ}فَإِذَا َجاَء َرسُولُُهْم لُِض
ًَ حٌنبذ بٌنهم بالعد  .(ٔ)"لرسولهم فً اآلخرة لُِض

 {،لضً بٌنهم} ،بالبٌنات فكذبوه ولم ٌتبعوه {،فإذا جاء هم رسولهم} لال الزمخشري:"
}َوَما كُنَّا  :بالعدل، فؤنجى الرسول وعذب المكذبون، كموله  {:بالمسط}بٌن النبً ومكذبٌه  :أى

بٌَِن َحتَّى نَْبعََث َرسُواًل{ ]اإلسراء :  المولؾ لٌشهد علٌهم فإذا جاء رسولهم ....أو  ،[ُ٘ٔمعَذِّ
 .(ٕ)"بالكفر واإلٌمان، كموله تعالى وجًء بالنبٌٌن والشهداء ولضً بٌنهم بالحك

 .(ٖ)": ٌوم المٌامة{ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم:"}عن مجاهد 
 .(٘)وروي عن السدي نحو ذلن .(ٗ)"العدل«: المسط»:"-أٌضا- عن مجاهدو 

فكل أمة تعرض على هللا بحضرة رسولها ، وكتاُب أعمالها من خٌر  لال ابن كثٌر:" 
وشر موضوعٌ شاهد علٌهم ، وحفظتهم من المبلبكة شهوٌد أٌضا أمة بعد أمة. وهذه األمة 
الشرٌفة وإن كانت آخر األمم فً الخلك ، إال أنها أول األمم ٌوم المٌامة ٌفصل بٌنهم ، وٌمضى 

اآلخرون السابمون ٌوم المٌامة  نحن»رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : لهم ، كما جاء فً الصحٌحٌن عن 
فؤمته إنما حازت لََصب السبك لشرؾ رسولها ، صلوات هللا  ،(ٙ)«، الممضى لهم لبل الخبلبك

 .(2)"وسبلمه علٌه دابًما إلى ٌوم الدٌن
ٌُظلمون ِمن جزاء أعمالهم ال ، أي:" وهم [2ٗ}َوهُْم اَل ٌُْظلَُموَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(1)"شٌبًا
 الفوابد:

وال تستمٌم حٌاة البشرٌة وال تنتظم إال ببعثة الرسل،  ،حاجة البشرٌة إلى الرسالةبٌان  -ٔ
علٌهم الصبلة والسبلم، فالرسالة ضرورٌة للعباد، ال بد لهم منها، وحاجتهم إلٌها فوق 

فؤي صبلح للعالم إذا عدم الروح حاجتهم إلى كل شًء، فهً روح العالم ونوره وحٌاته؛ 
 (5)والحٌاة والنور؟!

روحا، وسماه نورا، واإلنسان ال  -ملسو هيلع هللا ىلص-ولذلن سمى هللا تعالى وحٌه إلى نبٌه 
ٌستؽنً عن الروح؛ فهً سبب الحٌاة، وال عن النور؛ فهو سبب الهداٌة، فمال سبحانه 

ٌَْن ُروحً  َنا إِلَ ٌْ ٌَماُن َولَِكْن وتعالى:}َوَكذَِلَن أَْوَح ا ِمْن أَْمِرنَا َما كُْنَت تَْدِري َما اْلِكتَاُب َوال اإْلِ
 ِ َجعَْلنَاهُ نُوًرا نَْهِدي بِِه َمْن نََشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوإِنََّن َلتَْهِدي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم، ِصَراِط َّللاَّ

ِ تَِصٌُر اأْلُُموُر{ ]الشورى:  الَِّذي لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض  ، ٕ٘أاَل إِلَى َّللاَّ
ٖ٘. ] 

نَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا ٌَْمِشً بِِه فًِ النَّاِس َكَمْن  ٌْ تًا فَؤَْحٌَ ٌْ ولال تعالى: }أََوَمْن َكاَن َم
ٌَْس بَِخاِرجٍ ِمْنَها َكذَِلَن ُزٌَِّن ِلْلَكافِِرٌَن َما كَ  انُوا ٌَْعَملُوَن{ ]األنعام: َمثَلُهُ فًِ الظُّلَُماِت لَ

ٕٕٔ. ] 

                                                             
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .5٘٘ٔ/ٙ(:صٗٓٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5٘٘ٔ/ٙ(:ص٘ٓٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.5٘٘ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
( 12ٙ( من حدٌث حذٌفة رضً هللا عنه ، وروى البخاري أوله برلم )1٘ٙهذا اللفظ فً صحٌح مسلم برلم )(ٙ)
 .( من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه.12ٙ)
 .2ٖٕ-2ٕٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 . 5ٖ/ 5": تٌمٌة ابن اإلسبلم شٌخ فتاوى انظر: (5)
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فبعث هللا تعالى الرسل تترى، كلما ضلت أمة بعث إلٌها رسوال، فكثر الرسل 
}إِنَّا أَْرَسْلَناَن  واألنبٌاء، فما من أمة إال ولد بعث هللا فٌها نذٌرا، ٌمطع العذر وٌمٌم الحجة:

ٍة   [ .ٕٗإِالَّ َخبل فٌَِها نَِذٌٌر{ ]فاطر: بِاْلَحّكِ بَِشًٌرا َونَِذًٌرا َوإِْن ِمْن أُمَّ
لال: للت: ٌا رسول هللا، كم عدد األنبٌاء؟  -رضً هللا عنه-عن أبً ذر روي 

لال: "مابة ألؾ وأربعة عشر ألفا"، للت: ٌا رسول هللا، كم الرسل من ذلن؟ لال: 
 .(ٔ)"ثبلثمابة وخمسة عشر، جما ؼفٌرا"

ع للناس، وٌبٌنونها لهم، وٌبلؽونهم وهإالء الرسل هم الذٌن ٌحملون الشراب
الببلغ المبٌن، فٌعرفون الناس بربهم معرفة صحٌحة صادلة، وٌضبطون حركتهم 
الفكرٌة والعملٌة بضوابط الوحً اإللهً، إذ ال تستطٌع العمول البشرٌة أن تستمل بإدران 

م حمابك األشٌاء على ما هً علٌه وال تستمل بمعرفة ما تنبؽً معرفته من مصالحه
العاجلة واآلجلة، وال تستطٌع معرفة أمور الؽٌب المحجوبة عنها، وال األمور الدٌنٌة 

والرسل هم المدوة الصالحة التً تتؤسى بها البشرٌة، ولهم األثر ، على وجه التفصٌل
 .(ٕ)البالً الخالد فً الحٌاة، وهم سبب كل خٌر

ألمم فى جمٌع العصور وهإالء الرسل أرسلهم هللا إلى ا لم تخل أمة من رسول:أنه  -ٕ
 .المتطاولة، فلم تخل أمة من رسول ٌدعوها إلى هللا، وٌرشدها إلى الحك

ٍة َرسُوٌل{ ]ٌونس:وإذا سؤلت:  [ فمن هو رسول أهل 2ٗلوله تعالى: }َوِلُكّلِ أُمَّ
 الفترة؟

لٌس الممصود بؤهل الفترة من لم ٌبعث فٌهم رسول بالمرة، فما من أمة  :الجواب
ل، والفترة التً حصلت من عهد إبراهٌم إلى دمحم علٌهما الصبلة إال جاءها رسو

والسبلم، وكان المشركون ٌظنون أنهم على الحنٌفٌة وكانوا ٌنتسبون إلى إبراهٌم، ولهذا 

فمد كانوا ٌحجون إلى البٌت، وكانوا ٌطوفون بالحرم، وكانوا ٌذهبون إلى منى وعرفات 
اهٌم العامة، إال أنهم بدلوها وحرفوها وٌرمون الجمار، فهم كانوا على طرٌمة إبر

وأدخلوا الشرن فٌها، وأول من جاء بالشرن وعبادة األصنام إلى العرب هو عمرو بن 
لحً الخزاعً الذي جاء بهبل عندما وجد بعض الشامٌٌن ٌعبدون األصنام فاشترى منهم 

ٌجر لصبه فً نار جهنم والعٌاذ صنماً فجاء به إلى مكة وعبدوه، وذكر النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه رآه 
 .(ٖ)باهلل

الرسول بشر من نفس األمة، وإن كان من معدن كرٌم، خصه هللا بمواهب عملٌة، أن  -ٖ
ٌُْث ٌَْجَعُل ِرَسالَتَهُ ]األنعام  ، لال تعالى:وروحٌة، لٌستعد لتلمى الوحى عن هللا ُ أَْعلَُم َح }َّللاَّ

ُ ٌَْصَطِفً  ، ولال تعالى:[ٕٗٔ:  َ َسِمٌٌع بَِصٌٌر{ }َّللاَّ ِمَن اْلَمبَلبَِكِة ُرسُبًل َوِمَن النَّاِس إِنَّ َّللاَّ
 [.2٘]الحج : 

وإنما خص هللا الرسول بمزاٌا وفضابل لٌموى على االضطبلع بؤعباء الرسالة، 
ولٌكون مثاال ٌمتدى به فى أمور الدٌن والدنٌا، ولو لم ٌتمٌز رسل هللا بهذه الخصابص 

ؤن انحطت فطرهم، أو ضعفت عمولهم، لما كانوا أهبل لحمل هداٌة العملٌة والروحٌة ب
 هللا إلى الناس.

                                                             
 موارد" من" ٖ٘ ،ٕ٘"ص حبان وابن ،25ٔ ،21ٔ/ ٘": المسند" فً أحمد اإلمام أخرجه حدٌث من لطعة(ٔ)

 .الذهبً وتعمبه 52٘/ ٕ: والحاكم ،"الظمآن
 ٌزٌد، بن علً على ومداره ،"الكبٌر" فً والطبرانً أحمد رواه": "5٘ٔ/ ٔ" "الزوابد مجمع" فً الهٌثمً لال

 حجر البن" الحدٌثٌة الفتاوى: "وانظر". 55٘ٔ/ ٖ": "المشكاة" على تعلٌمه فً األلبانً وصححه". ضعٌؾ وهو
 . 1ٓٔص الهٌثمً،

 .ٕٔ، د. عثمان:اإلسبلمٌة العمٌدة لدراسة مدخل انظر: (ٕ)
 .( مرلم آلٌا[5، ]الدرس)السلمً العلٌانً صماٌل بن الرحٌم عبد، العمٌدة أصولانظر:  (ٖ)
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ٌجب اإلٌمان على التفصٌل بمن سمى هللا ـ تعالى ـ فً كتابه من رسله وأنبٌابه وٌجب  -ٗ
اإلٌمان إجماالً بمن لم ٌسم هللا ـ تعالى ـ منهم فإن هلل رسبًل وأنبٌاء ال ٌعلم عددهم 

 لى ـ.وأسماءهم إال هو ـ تعا
ٌَْن َوِمْنُهْم َمْن لَْم  لال تعالى: }َولَمَْد أَْرَسْلَنا ُرسُبلً ِمْن لَْبِلَن ِمْنُهْم َمْن لََصْصنَا َعلَ

ٌَْن{  ٍة ِإالَّ َخبل فٌَِها نَِذٌٌر{  [21]ؼافر:نَْمُصْص َعلَ ولال ـ عز  ٕولال تعالى: }َوإِْن ِمْن أُمَّ
ٍة َرسُوٌل{  والذٌن ورد ذكرهم فً المرآن الكرٌم من األنبٌاء  [2ٗس:]ٌونشؤنه ـ }َوِلكُّلِ أُمَّ

والمرسلٌن خمسة وعشرون هم: آدم، ونوح، وإدرٌس، وصالح، وإبراهٌم، وهود، 
ولوط، وٌونس، وإسماعٌل، وإسحاق، وٌعموب، وٌوسؾ، وأٌوب، وشعٌب، وموسى، 

سى، وهارون، والٌسع، وذو الكفل، وداود، وزكرٌا، وسلٌمان، وإلٌاس، وٌحٌى، وعٌ
 ودمحم صلوات هللا علٌهم أجمعٌن.

ٌْنَاَها إِْبَراِهٌَم َعلَى  تُنَا آتَ ولد ورد ثمانٌة عشر منهم فً لوله تعالى: }َوتِْلَن ُحجَّ
ٌْنَ  ا لَْوِمِه نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء إِنَّ َربََّن َحِكٌٌم َعِلٌٌم َوَوَهْبَنا لَهُ إِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب كُبلًّ َهَد

ٌَْماَن َوأٌَُّوَب َوٌُوسَُؾ َوُموَسى َوَهاُروَن َوَكذَِلَن َونُ  ٌَّتِِه َداُوَد َوسُلَ َنا ِمْن لَْبُل َوِمْن ذُّرِ ٌْ وحاً َهَد
اِلِحٌَن َوإِْسَماِعٌَل َواْلٌََسَع  ٌَى َوِعٌَسى َوإِْلٌَاَس كُلٌّ ِمَن الصَّ ٌَّا َوٌَْح نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن َوَزَكِر

ْلنَا َعلَى اْلعَالَِمٌَن{ َوٌُونَُس َولُو  .[1ٙ-1ٖ]األنعام:طاً َوكُبلًّ فَضَّ
وورد ذكر البالٌن فً مواضع متفرلة من المرآن الكرٌم لال تعالى: }َوإِلَى َعاٍد 

 [2ٖ]األعراؾ:ولال تعالى: }َوإِلَى ثَُموَد أََخاهُْم َصاِلحاً{  [٘ٙ]األعراؾ:أََخاهُْم هُوداً{ 
ٌْباً{ ولال تعالى: }َوإِلَى َمدْ  ولال تعالى: }إِنَّ هللاَ اْصَطفَى آَدَم  [1٘]األعراؾ:ٌََن أََخاهُْم شُعَ

ابِِرٌَن{  [ٖٖ]آل عمران:َونُوحاً{  ولال تعالى: }َوإِْسَماِعٌَل َوإِْدِرٌَس َوذَا اْلِكْفِل كُلٌّ ِمَن الصَّ
ٌد َرُسوُل هللاِ َوالَِّذٌَن َمعَ  [1٘]االنبٌاء: اُء َعلَى اْلكُفَّاِر ُرَحَماُء ولال ـ عز وجل ـ }ُمَحمَّ هُ أَِشدَّ

ٌْنَُهْم{  فهإالء األنبٌاء والرسل ٌجب اإلٌمان بهم إٌماناً تفصٌلٌاً بحٌث لو  [5ٕ]الفتح:بَ
عرض على إنسان واحد منهم لم ٌنكر نبوته وال رسالته إذ من أنكر نبوة واحد منهم أو 

لم ٌمصصهم هللا علٌنا فالواجب علٌنا رسالته فهو كافر باهلل العظٌم، أما األنبٌاء الذٌن 
اإلٌمان بهم إجماالً. ولٌس ألحد أن ٌمول بنبوة أحد أو رسالته طالما أن المرآن لم ٌذكره 
فً عداد من ورد ذكرهم من األنبٌاء والمرسلٌن ولم ٌؤتنا اإلخبار بنبوته عن طرٌك 

 الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
وهم: دمحم  (ٔ)من الرسل عددهم خمسة  ذكر كثٌر من العلماء أن أولً العزمو

ملسو هيلع هللا ىلص وإبراهٌم، وموسى، ونوح وعٌسى علٌهم أفضل الصبلة والسبلم وهإالء الرسل 
جمعهم هللا فً آٌتٌن من كتابه، لال تعالى: }َوإِْذ أََخْذنَا ِمَن النَّبٌٌَِِّن ِمٌثَالَُهْم َوِمْنَن َوِمْن نُوٍح 

 .[2]األحزاب:ى َوِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم{ َوإِْبَراِهٌَم َوُموسَ 
بٌان كٌفٌة الحساب ٌوم المٌامة بؤن ٌؤتً الرسول وأمته ثم ٌجزي الحساب بٌنهم فٌنجً  -٘

 هللا المإمنٌن وٌعذب الكافرٌن.
 

 المرآن
 [1ٗ({ ]ٌونس : 1ٗ}َوٌَمُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن )

 التفسٌر:
: متى لٌام الساعة إن كنت أنت وَمن تبعن من -أٌها الرسول-المشركون من لومن وٌمول 

 الصادلٌن فٌما تَِعدوننا به؟

وٌمول المشركون من لومن  ، أي:"[1ٗ}َوٌَمُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٕ)": متى لٌام الساعة-أٌها الرسول-

                                                             
 .2ٖٓ/ٙ كثٌر ابن تفسٌر ،2ٖ/ٕٙ انظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
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 .(ٔ)"وال ٌستبطبوا العموبة وٌمولوا: }متى هذا الوعد إن كنتم صادلٌن{ لال السعدي:أي:" 
فً حدٌث جبرٌل المشهور لوله علٌه السبلم للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: أخبرنً عن الساعة؟ لال: "ما  

سؤخبرن عن أشراطها إذا ولدت األمة ربتها فذان من أشراطها ، المسبول عنها بؤعلم من السابل
لعراة الحفاة رءوس الناس فذان من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم فى البنٌان فذان وإذا كانت ا

[ اآلٌة ٖٗمن أشراطها فى خمس من الؽٌب ال ٌعلمهن إال هللا }إن هللا عنده علم الساعة{ ]لممان: 
"(ٕ). 

وروى اإلمام أحمد فً مسنده عن برٌدة رضً هللا عنه لال: سمعت رسول هللا صلى هللا 
وسلم ٌمول: "خمس ال ٌعلمها إال هللا عز وجل: إن هللا عنده علم الساعة وٌنزل الؽٌث وٌعلم علٌه 

ما فً األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب ؼدا وما تدري نفس بؤي أرض تموت، إن هللا علٌم 
 .(ٖ)خبٌر" 

لال: لال رسول هللا صلى هللا  -رضً هللا عنهما-وروى البخاري عن عبد هللا بن عمر 
 .(ٗ) ٌه وسلم: "مفاتح الؽٌب خمس" ثم لرأ: }إن هللا عنده علم الساعة{عل

فناداه بصوت جهوري فمال: ٌا دمحم لال له  -ملسو هيلع هللا ىلص-وفً الصحٌحٌن أن أعرابٌا أتى النبً 
ملسو هيلع هللا ىلص: الساعة؟ فمال له رسول هللا  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "هاإم" على نحو ما صوته لال: ٌا دمحم متى

"وٌحن إن الساعة آتٌة فما أعددت لها"؟ لال: ما أعددت لها كبٌر صبلة وال صٌام، ولكنً أحب 
هللا ورسوله، فمال له رسول هللا: "المرء مع من أحب" فما فرح المسلمون بشًء فرحهم بهدا 

 .(٘)الحدٌث

إن كنت أنت وَمن تبعن من  ، أي:"[1ٗ}إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"الصادلٌن فٌما تَِعدوننا به؟

لال أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إن لنا ٌوما ٌوشن أن نسترٌح فٌه وننعم فٌه فمال لال لتادة:" 
 .(2)"تكذٌبا :أي {،متى هذا الوعد إن كنتم صادلٌن}المشركون: 

 الفوابد:

 .اإلٌمان بالمعاد ولٌام الساعة -ٔ

                                                             
 .ٖ٘ٙتفسٌر السعدي: (ٔ)
 ،ٓٗ/ٔ( ، ومسلم )ٓ٘، رلم 2ٕ/ٔ( ، والبخارى )5ٗ52، رلم ٕٙٗ/ٕحدٌث أبى هرٌرة: أخرجه أحمد )(ٕ)

 ( .ٗٗٓٗ، رلم ٕٖٗٔ/ٕ( ، وابن ماجه )ٓٔرلم 
، رلم 1ٕ٘/ٙ( ، والنسابى )5٘ٙٗ، رلم ٖٕٕ/ٗ( ، وأبو داود )1رلم  ،ٖٙ/ٔحدٌث عمر: أخرجه مسلم )

 ( ولال: حسن صحٌح.ٕٓٔٙ، رلم ٙ/٘( . وأخرجه أٌضا: الترمذى )2ٕٔٔٔ
 .(2ٕٕٔٔ، رلم 1ٕ٘/ٙحدٌث أبى هرٌرة وأبى ذر معا: أخرجه النسابى )

 بسند والضٌاء والروٌانً مردوٌه ابن وأخرجه" ٘ٙ/ ٖ األستار كشؾ" والبزار" ٖٖ٘/ ٘" أحمد رواه(ٖ)
 .هرٌرة أبً حدٌث من ومسلم البخاري فً وهو" ٖٔ٘/ ٙ المنثور الدر" صحٌح

 .الساعة علم عنده هللا إن} باب لممان، سورة تفسٌر فً" ٖٔ٘/ 1" البخاري رواه(ٗ)
 التوبة فضل باب الدعوات، فً" ٖٖٙ٘و ٖٖ٘٘ح/ ٙٗ٘ ،٘ٗ٘/ ٘" والترمذي" 5ٖٕ/ ٗ" أحمد رواه(٘)

 ابن وأخرجه. للمسافر الخفٌن على المسح فً التولٌت باب الطهارة، فً" 1ٗو 1ٖ/ ٔ" والنسابً. واالستؽفار
/ 52/ ٔ" خزٌمة وابن. العلم طلب على والحث العلماء فضل باب الممدمة، فً" ٕٕٙح/ 1ٕ/ ٔ" مختصرا ماجه

 عسال بن صفوان حدٌث من كلهم والبٌهمً والدارلطنً الشافعً وأخرجه" 1ٙٔح، موارد" حبان وابن" 5ٖٔح
 وال أخرجاه فما، هللا رحمه منه وهم" الصحٌحٌن وفً" المصنؾ لول: للت. صحٌح وهو، عنه هللا رضً
 هللا صلى لوله عنهما هللا رضً األشعري موسى وأبً مسعود بن هللا عبد عن الصحٌحٌن فً والذي، أحدهما

 .المصة ذكر دون فمط" أحب من مع المرء: "وسلم علٌه
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5٘٘ٔ/ٙ(:صٙٓٗٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)



ٔٙ1 
 

وعد صادق، وخبر الزم، وأجل ال من فوابد اآلٌة الكرٌمة والتً بعدها: أن ٌوم المٌامة  -ٕ
لُل  -َوٌَمُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِن كُنتُْم َصاِدلٌَِن } ، ومن ذلن أٌضا لوله تعالى:شن فٌه

ٌعَاُد ٌَْوٍم الَّ تَْستَؤِْخُروَن َعْنهُ َساَعةً َواَل تَْستَْمِدمُ  فَذَْرهُْم }[ ، ٖٓ-5ٕ]سبؤ:  {ونَ لَّكُم ّمِ
ٌَا أٌََُّها النَّاُس ، }[1ٖ]الزخرؾ:  {ٌَُخوُضوا َوٌَْلعَبُوا َحتَّى ٌبَُللُوا ٌَْوَمُهُم الَِّذي ٌُوَعُدونَ 

بًا إِنَّ اتَّمُوا َربَّكُْم َواْخَشْوا ٌَْوًما الَّ ٌَْجِزي َواِلٌد َعن َولَِدِه َواَل َمْولُوٌد هَُو َجاٍز َعن َواِلِدِه  ٌْ َش
ِ َحكٌّ   [ٖٖ]لممان:  {َوْعَد َّللاَّ

الساعة التً سؤل كفار لرٌٍش الرسول عن ولت ولوعها هً ٌوم المٌامة، والساعة أن  -ٖ
من، وؼلب إطبللها على ٌوم المٌامة، وكان كفار  فً األصل تطلك على كّلِ ولٍت من الزَّ

ْعجلَّ بَِها الَِّذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن بَِها{ لرٌٍش ٌسؤلون عنها إنكاراً لها، كما لال تعالى: }ٌَْستَ 
[ ولوله: ٕ٘[ ، ولال: }َوٌَمُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]الملن: 1ٔ]الشورى: 

 }أٌََّاَن ُمْرَساَها{ أي: متى ٌكون ولوعها.
}لُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبًِ اَل أن ٌمول للسابلٌن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولد أمر هللا تعالى رسوله 
َها ِلَوْلتَِها إِالَّ هَُو{ ]األعراؾ:  [. أي: لل لهم: إنَّما علمها عند هللا، و }إِنََّما{ أداة 12ٌُٔجلٌَّ

ًٌّ مرسلٌ   حصٍر، أي: علمها عند هللا، فبل ٌعلمها ال ملٌن ممرٌب، وال نب

 
 المرآن

ٍة أََجٌل إِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَاَل ٌَْستَؤِْخُروَن }لُْل اَل أَْمِلُن ِلنَْفِسً  ُ ِلكُّلِ أُم  ا َواَل نَْفعًا إاِل  َما َشاَء ّللا  َضرًّ
 [7ٗ({ ]ٌونس : 7َٗساَعةً َواَل ٌَْستَْمِدُموَن )

 التفسٌر:
هللا : ال أستطٌع أن أدفع عن نفسً ضًرا، وال أجلب لها نفعًا، إال ما شاء -أٌها الرسول-لل لهم 

أن ٌدفع عنً ِمن ضّرٍ أو ٌجلب لً من نفع. لكل لوم ولت النمضاء مدتهم وأجلهم، إذا جاء ولت 
انمضاء أجلهم وفناء أعمارهم، فبل ٌستؤخرون عنه ساعة فٌُْمهلون، وال ٌتمدم أجلهم عن الولت 

 المعلوم.

ا َواَل َنْفعًا إِالَّ مَ لوله تعالى:  ُ{ ]ٌونس : }لُْل اَل أَْمِلُن ِلنَْفِسً َضرًّ لل  ، أي:"[5ٗا َشاَء َّللاَّ
: ال أستطٌع أن أدفع عن نفسً ضًرا، وال أجلب لها نفًعا، إال ما شاء هللا أن -أٌها الرسول-لهم 

 .(ٔ)"ٌدفع عنً ِمن ضّرٍ أو ٌجلب لً من نفع
فإن هذا ظلم منهم، حٌث طلبوه من النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فإنه لٌس له من األمر  لال السعدي:" 

وأما حسابهم وإنزال العذاب علٌهم، فمن هللا تعالى، ، شًء، وإنما علٌه الببلغ والبٌان للناس
 ٌنزله علٌهم إذا جاء األجل الذي أجله فٌه، والولت الذي لدره فٌه، الموافك لحكمته اإللهٌة.

ا جاء ذلن الولت ال ٌستؤخرون ساعة وال ٌستمدمون، فلٌحذر المكذبون من االستعجال فإذ
 .(ٕ)"بالعذاب، فإنهم مستعجلون بعذاب هللا الذي إذا نزل ال ٌرد بؤسه عن الموم المجرمٌن

 .(ٖ)"ضبللة إال ما شاء هللا {،ال أملن لنفسً ضرا وال نفعا"}عن مجاهد لال:  
لكل لوم ولت النمضاء مدتهم  ، أي:"[5ٍٗة أََجٌل{ ]ٌونس : }ِلكُّلِ أُمَّ لوله تعالى: 
 .(ٗ)"وأجلهم

إذا  ، أي:"[5ٗ}إِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَبَل ٌَْستَؤِْخُروَن َساَعةً َواَل ٌَْستَْمِدُموَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
جاء ولت انمضاء أجلهم وفناء أعمارهم، فبل ٌستؤخرون عنه ساعة فٌُْمهلون، وال ٌتمدم أجلهم 

 .(ٔ)"عن الولت المعلوم

                                                             
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٙتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .5٘٘ٔ/ٙ(:ص2ٓٗٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
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كان الحسن ٌمول: ما حك هإالء الموم ٌمولون: اللهم "ابن أبً عروبة لال: عن سعٌد  
 .(ٕ)"{إذا جاء أجلهم فبل ٌستؤخرون ساعة وال ٌستمدمون}أطل عمره وهللا ٌمول: 

 الفوابد:

ال ٌملن أحد من الخلك لنفسه فضبل عن ؼٌره ضرا ٌدفعه وال نفعا ٌجلبه إال بإذن هللا  -ٔ
 تعالى ومشٌبته.

 أن هللا وحده هو المتصرؾ فً الكون. -ٕ
 اآلجال محدودة ال تتمدم وال تتؤخر فلذا ال معنى للجبن من العبد. -ٖ

 
 المرآن

ٌْتُْم إِْن أَتَاكُْم َعذَابُهُ   [ٓ٘({ ]ٌونس : ٓ٘بٌََاتًا أَْو نََهاًرا َماذَا ٌَْستَْعِجُل ِمْنهُ اْلُمْجِرُموَن ) }لُْل أََرأَ
 التفسٌر:

لهإالء المشركٌن: أخبرونً إن أتاكم عذاب هللا لٌبل أو نهاًرا، فؤي شًء  -أٌها الرسول-لل 
 تستعجلون أٌها المجرمون بنزول العذاب؟

ٌْتُْم إِْن لوله تعالى:  أٌها -لل  ، أي:"[ٓ٘أَتَاكُْم َعذَابُهُ َبٌَاتًا أَْو نََهاًرا{ ]ٌونس : }لُْل أََرأَ
 .(ٖ)"لهإالء المشركٌن: أخبرونً إن أتاكم عذاب هللا لٌبل أو نهاًرا -الرسول
لل لهم أٌها الرسول: أخبرونى عن حالكم وما ٌمكنكم أن تفعلوه إن  :أي لال المراؼً:" 

أتاكم عذا به الذي تستعجلون به فى ولت مبٌتكم باللٌل أو ولت اشتؽالكم بلهوكم ولعبكم أو بؤمور 
 .(ٗ)"معاشكم بالنهار

ألنه أرٌد: إن أتاكم عذابه ولت  فإن للت: هبل لٌل لٌبل أو نهارا؟ للت: لال الزمخشري:" 
ٌات فبٌتكم وأنتم ساهون نابمون ال تشعرون، كما ٌبٌت العدو المباؼت. والبٌات بمعنى التبٌٌت، ب

كالسبلم بمعنى التسلٌم، وكذلن لوله نهارا معناه فً ولت أنتم فٌه مشتؽلون بطلب المعاش 
ٌَاتًا َوهُْم نَابُِمون{ ]األعراؾ :   [51ألعراؾ : [، }ُضًحى َوهُْم ٌَْلعَبُون{ ]ا52والكسب. ونحوه }بَ

"(٘). 

 .(ٙ)"لال: فجاءة آمنٌن {،أرأٌتم إن أتاكم عذابه"}عن مجاهد لوله:  
فؤي شًء تستعجلون  ، أي:"[ٓ٘}َماذَا ٌَْستَْعِجُل ِمْنهُ اْلُمْجِرُموَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(2)"أٌها المجرمون بنزول العذاب؟

نوع من العذاب ٌستعجل منه المجرمون الكذابون؟ أعذاب الدنٌا  يّ أ :أي لال المراؼً:" 
 .(1)"أم عذاب ٌوم المٌامة؟ وأٌا ما استعجلوا فهو حمالة وجهالة

استفهاما محضا على جهة التعجب كموله: وٌلهم ماذا  {ماذا}إن شبت جعلت  لال الفراء:" 
 .(5)"ذا استعجلوا!أرادوا باستعجال العذاب؟! وإن شبت عظمت أمر العذاب فملت: بما

                                                                                                                                                                               
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5٘ٙٔ-5٘٘ٔ/ٙ(:ص1ٓٗٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٔٔ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .ٖٔ٘/ٕالكشاؾ: (٘)
 .5٘ٙٔ/ٙ(:ص5ٓٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٔٔ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (1)
 .2ٙٗ/ٔمعانً المرآن: (5)



ٔ2ٓ 
 

للعذاب. والمعنى: أن العذاب كله مكروه مر  {،منه}الضمٌر فً  لال الزمخشري:" 
المذاق موجب للنفار، فؤى شًء ٌستعجلون منه ولٌس شًء منه ٌوجب االستعجال. وٌجوز أن 

« من»ٌستعجلون منه، وٌجب أن تكون  (ٔ)أى شًء هول شدٌد ٌكون معناه التعجب، كؤنه لٌل:
 . هلل تعالى {منه}الضمٌر فً  للبٌان فً هذا الوجه. ولٌل:

فإن للت: بم تعلك االستفهام؟ وأٌن جواب الشرط؟ للت: تعلك ب أرأٌتم، ألن المعنى: 
 أخبرونى ماذا ٌستعجل منه المجرمون، وجواب الشرط محذوؾ وهو:

 .(ٕ)خطؤ فٌه. فإن للت: فهبل لٌل: ماذا تستعجلون منهتندموا على االستعجال، أو تعرفوا ال

للت: أرٌدت الداللة على موجب ترن االستعجال وهو اإلجرام، ألن من حك المجرم أن 
ٌخاؾ التعذٌب على إجرامه، وٌهلن فزعا من مجٌبه وإن أبطؤ، فضبل أن ٌستعجله. وٌجوز أن 

 .(ٖ)": إن أتٌتن ماذا تطعمنً؟جوابا للشرط، كمولن« ماذا ٌستعجل منه المجرمون»ٌكون 

 .(ٗ)، بحذؾ الهمزة التً بعد البلم وإلماء حركتها على البلم«آالن»ولرئ: 

 الفوابد:
 

 المرآن
 [ٔ٘({ ]ٌونس : ٔ٘}أَثُم  إِذَا َما َولََع آَمْنتُْم بِِه آآْلَن َولَْد كُْنتُْم بِِه تَْستَْعِجلُوَن )

 التفسٌر:
آمنتم فً ولت ال ٌنفعكم فٌه اإلٌمان؟ ولٌل لكم حٌنبذ:  -أٌها المشركون-أبعدما ولع عذاب هللا بكم 

 آآلن تإمنون به، ولد كنتم من لبل تستعجلون به؟

أٌها -أبعدما ولع عذاب هللا بكم  ، أي:"[ٔ٘}أَثُمَّ إِذَا َما َولََع آَمْنتُْم بِِه{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(٘)"آمنتم فً ولت ال ٌنفعكم فٌه اإلٌمان؟ -المشركون

أٌستعجل مجرموكم بالعذاب الذٌن هم أحك بالخوؾ منه بدل اإلٌمان  :أي لال المراؼً:" 
الذي ٌدفعه عنهم ثم إذا ولع بالفعل آمنتم به حٌن ال ٌنفع اإلٌمان، إذ هو لد صار ضرورٌا 

 .(ٙ)"والعٌان، ال تصدٌما للرسول علٌه السبلمبالمشاهدة 
ولٌل لكم حٌنبذ: آآلن  ، أي:"[ٔ٘}آآْلَن َولَْد كُْنتُْم بِِه تَْستَْعِجلُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(2)"تإمنون به، ولد كنتم من لبل تستعجلون به؟

أى: لٌل لهم إذا آمنوا بعد ولوع العذاب: آآلن آمنتم به ولد كنتم به  لال الزمخشري:" 
 .(1)"واإلنكار تستعجلون ٌعنى: ولد كنتم به تكذبون، ألن استعجالهم كان على جهة التكذٌب

ولٌل لكم على سبٌل التوبٌخ آآلن آمنتم به اضطرارا، ولد كنتم به  :أي لال المراؼً:" 
 .(ٔ)"اتستعجلون تكذٌبا به واستكبار

                                                             
 .شدٌدا ال هو أتى شًء أى لعله :«شدٌد هول شًء أى» لوله(ٔ)
: واألخرى. المضمر مكان الظاهر وضع: إحداهما نكتتان، البلٌػ النوع هذا وفً": ٖٔ٘/ٕالكشاؾ:لال محمك (ٕ)

 ."أعلم وهللا والمبالؽة، الببلؼة من بوجه مستمل وكبلهما للمصدر، مناسبة زابدة بصٌؽة الظاهر ذكر: واألخرى
 .ٖٔ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٖ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٔٔ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٕالكشاؾ: (1)
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فإن سنة هللا فً عباده أنه ٌعتبهم إذا استعتبوه لبل ولوع العذاب، فإذا ولع  لال السعدي:" 
}لَاَل آَمْنُت أَنَّهُ اَل إِلََه  :العذاب ال ٌنفع نفسا إٌمانها، كما لال تعالى عن فرعون، لما أدركه الؽرق 

وأنه ٌمال له: }آآْلَن َولَْد  ،[5ِٓمَن اْلُمْسِلِمٌن{ ]ٌونس : إِالَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه بَنُو إِْسَرابٌَِل َوأَنَا 
ٌَْت لَْبُل َوكُْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدٌَن{ ]ٌونس :   .(ٕ)"[5َٔعَص

 الفوابد:

 .منجز ما وعدهم به من العذاب، إذا جاء الولت المحدد لذلنأن هللا  -ٔ
 ال ٌنفع اإلٌمان وال التوبة عند معاٌنة العذاب أو ملن الموت. -ٕ

 
 المرآن

({ ]ٌونس : ٕ٘}ثُم  لٌَِل ِلل ِذٌَن َظلَُموا ذُولُوا َعذَاَب اْلُخْلِد َهْل تُْجَزْوَن ِإال  بَِما كُْنتُْم تَْكِسبُوَن )
ٕ٘] 

 التفسٌر:
عوا عذاب هللا الدابم لكم أبًدا، فهل تُعالَبون إال بما  ثم لٌل للذٌن ظلموا أنفسهم بكفرهم باهلل: تجرَّ

 ً حٌاتكم من معاصً هللا؟كنتم تعملون ف

ثم لٌل للذٌن  ، أي:"[ٕ٘}ثُمَّ لٌَِل ِللَِّذٌَن َظلَُموا ذُولُوا َعذَاَب اْلُخْلِد{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
عوا عذاب هللا الدابم لكم أبًدا  .(ٖ)"ظلموا أنفسهم بكفرهم باهلل: تجرَّ

 .(ٗ)"تجّرعوا عذاَب هللا الدابم لكم أبًدا، الذي ال فناء له وال زوال لال الطبري:أي:" 
أي ثم لٌل للذٌن ظلموا أنفسهم بالكفر بالرسالة والوعد والوعٌد تجرعوا  لال المراؼً:" 

 .(٘)"عذاب هللا الدابم لكم أبدا بحٌث ال فناء له وال زوال
 .(ٙ)"موبةالع ٌعنً: {،ذولوا"}عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا:  

فهل تُعالَبون إال بما  ، أي:"[ٕ٘}َهْل تُْجَزْوَن إِالَّ بَِما كُْنتُْم تَْكِسبُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(2)"كنتم تعملون فً حٌاتكم من معاصً هللا؟

ٌمول: ٌمال لهم: فانظروا هل تجزون، أي: هل تثابون إال بما كنتم تعملون  لال الطبري:" 
 .(1)"فً حٌاتكم لبل مماتكم من معاصً هللا

 .(5)"ٌعنً: من الخطٌبة {،تكسبون"}عن أبً العالٌة لوله:  

 الفوابد:

 .هم الكفرة والمشركون -أهل النار الخالدون فٌها الذٌن ال ٌرحلون وال ٌبٌدون أن  -ٔ
صلى هللا علٌه  -صحٌح البخاري عن ابن عمر رضً هللا عنهما عن النبً وفً 

لال: " ٌدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم ٌموم مإذن بٌنهم: ٌا أهل  -وسلم 
 .(ٓٔ)النار ال موت، وٌا أهل الجنة ال موت، خلود "

                                                                                                                                                                               
 .1ٔٔ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (ٔ)
 .ٖٙٙتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٔٔ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (٘)
 .5٘ٙٔ/ٙ(:صٓٔٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5٘ٙٔ/ٙ(:صٔٔٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
ً  سبعون الجنة ٌدخل باب الرلاق، كتاب البخاري، صحٌح(ٓٔ)  .(ٙٓٗ/ٔٔ: )الباري فتح حساب، بؽٌر ألفا
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على أن للعباد لدرة على أعمالهم  }َهْل تُْجَزْوَن إِالَّ بَِما كُْنتُْم تَْكِسبُوَن{ لوله تعالى: تدل -ٕ
ولهم مشٌبة واختٌار وإن ذلن كله ال ٌتم لهم إال بإذن هللا ومشٌبته، وهللا تعالى هو خالمهم 
وخالك لدرتهم ومشٌبتهم وألوالهم وأعمالهم، وهو تعالى الذي منحهم إٌاها وألدرهم 

لها لابمة بهم مضافة إلٌهم حمٌمة، وبحسبها كلفوا وعلٌها ٌثابون وٌعالبون، علٌها وجع
ُ نَْفًسا إِالَّ  ولم ٌكلفهم هللا تعالى إال وسعهم ولم ٌحملهم إال طالتهم، لال تعالى: }اَل ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ

ٌَْها َما اْكتََسبَْت{ ]البمرة :   .[1ُٕٙوْسعََها لََها َما َكَسَبْت َوَعلَ
السنة ٌمولون: أن للعباد مشٌبة ولدرة على أعمالهم بممتضاها ٌثابون أو  أهلفإن 

ٌعالبون ولكن هذه المدرة وتلن المشٌبة تهٌمن علٌهما وتحٌط بهما لدرة هللا عز وجل 
معنى مشٌبة  فبل ٌمدر العبد على ؼٌر ما شاءه هللا وأراده فً كونه، ولٌس ومشٌبته ،

 عمله بل هللا عز وجل هو خالك العامل وعمله.العبد ولدرته على عمله أنه خالك ل
أما أهل الضبلل فهم طرفان متنالضان تماما فً هذا األمر وأهل السنة وسط 
بٌنهما، فطرؾ منهم ٌؽالً فً إثبات مشٌبة العبد ولدرته على عمله حتى جعلوه خالما 

نسان من مشٌبة لعمله، ولالوا ال لدر، وهإالء هم المدرٌة النفاة الذٌن أطلموا مشٌبة اإل
هللا عز وجل وجعلوه مستمبل بؤمره كله دون هللا عز وجل وطرؾ آخر ٌسلب العبد 
مشٌبته ولدرته على عمله حتى جعلوه كالرٌشة فً مهب الرٌح فلٌس العبد عندهم هو 

هو الذي عمل الطاعة أو  -تعالى عن لولهم-الذي عمل كذا أو اكتسب كذا وإنما هللا 
ة أو السٌبة فؤضافوا هلل الفعل والنفعال أي أضافوا إلٌه الخلك الحسبة واكتسب المعصٌ

والعمل للمخلوق أما أهل السنة فهداهم هللا عز وجل فؤضافوا الخلك الذي هو فعله تعالى 
حمٌمة وأضافوا الكفر واإلٌمان الذي هو عمل العباد المابم بهم  المابم به له عز وجل

د مخلوق وهللا هاد أو مضل والعبد مهتد أو ضال، وكسبهم إلٌهم حمٌمة، فاهلل خالك والعب

ٌضاؾ هلل واالنفعال  ٌضاؾ للعبد فالهداٌة منه تعالى واالهتداء من العبد ، فالفعل
 .(ٔ)وهكذا

 

 المرآن
 [ٖ٘({ ]ٌونس : ٖ٘}َوٌَْستَْنبِئُونََن أََحكٌّ هَُو لُْل إِي َوَربًِّ إِن هُ َلَحكٌّ َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزٌَن )

 التفسٌر:
عن العذاب ٌوم المٌامة، أحكٌّ هو؟ لل لهم  -أٌها الرسول-وٌستخبرن هإالء المشركون من لومن 

: نعم وربً إنه لحك ال شن فٌه، وما أنتم بمعجزٌن هللا أن ٌبعثكم وٌجازٌكم، فؤنتم -أٌها الرسول-
 فً لبضته وسلطانه.

وٌستخبرن هإالء المشركون  ، أي:"[ٖ٘:  }َوٌَْستَْنبِبُونََن أََحكٌّ هَُو{ ]ٌونسلوله تعالى: 
 .(ٕ)"عن العذاب ٌوم المٌامة، أحكٌّ هو؟ -أٌها الرسول-من لومن 

 وٌستخبرن هإالء المشركون من لومن، ٌا دمحم، :مول تعالى ذكرهٌ لال الطبري:" 
نكِسب فٌمولون لن: أحك ما تمول، وما تعدنا به من عذاب هللا فً الدار اآلخرة جزاًء على ما كنا 

 .(ٖ)"من معاصً هللا فً الدنٌا؟

وهو استفهام على جهة  ،«أحك هو» :وٌستخبرونن فٌمولون لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٗ)"اإلنكار واالستهزاء

                                                             
 .12ٕ-1ٕ٘انظر: مختصر معارج المبول: (ٔ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٗ)



ٔ2ٖ 
 

، وهو أدخل فً االستهزاء، لتضمنه معنى التعرٌض بؤنه «آلحك هو»ولرأ األعمش:  
الباطل؟ أو أهو الذي سمٌتموه الحك، باطل. وذلن أن البلم للجنس، فكؤنه لٌل: أهو الحك ال 

 .(ٔ)والضمٌر للعذاب الموعود
{ ]ٌونس : لوله تعالى:  : نعم -أٌها الرسول-لل لهم  ، أي:"[ٖ٘}لُْل إِي َوَربًِّ إِنَّهُ لََحكٌّ

 .(ٕ)"وربً إنه لحك ال شن فٌه
 .(ٖ)"، ال شن فٌه«أي وربً إنه لحك»لل لهم ٌا دمحم:  لال الطبري:أي:" 

« لد»بمعنى « هل»فً المسم خاصة، كما كان « نعم»بمعنى  {إي}و الزمخشري:"لال  
المسم وال « واو»ـ، فٌصلونه ب«إٌو»فً االستفهام خاصة. وسمعتهم ٌمولون فً التصدٌك: 

 .(ٗ)"ٌنطمون به وحده
ثكم وما أنتم بمعجزٌن هللا أن ٌبع ، أي:"[ٖ٘}َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزٌَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(٘)"وٌجازٌكم، فؤنتم فً لبضته وسلطانه
 .(ٙ)"بفابتٌن العذاب، وهو ال حك بهم ال محالةلال الزمخشري:" 
وما أنتم بمعجزي هللا إذا أراد ذلن بكم، بهرٍب، أو امتناع، بل أنتم فً  لال الطبري:أي:" 

 .(2)"لبضته وسلطانه وملكه، إذ أراد فعل ذلن بكم، فاتموا هللا فً أنفسكم

 .(1)"لال: بمسابمٌن {،بمعجزٌن"}عن ابن عباس لوله:  

 الفوابد:

 جواز الحلؾ باهلل إذا أرٌد تؤكٌد الخبر. -ٔ
 إي وهللا، إي وربً.:حرؾ إجابة وتمترن دابما بالمسم نحو  :«إي» -ٕ
إثبات البعث بعد الموت، واألدلة على ذلن فً الكتاب والسنة كثٌرة جدا، ولد أمر هللا  -ٖ

 فً ثبلث آٌات من المرآنووجوده رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌمسم على ولوع المعاد 
{ بُِمْعِجِزٌنَ  أَْنتُمْ  َوَما لََحكٌّ  إِنَّهُ  َوَربًِّ إِي لُلْ  هُوَ  أََحكٌّ  َوٌَْستَْنبِبُونَنَ : }لال تعالى  -

 .[ٖ٘:ٌونس]
 من: سبؤ]{ لَتَؤْتٌَِنَّكُمْ  َوَربًِّ بَلَى لُلْ  السَّاَعةُ  تَؤْتٌِنَا ال َكفَُروا الَِّذٌنَ  َولَالَ : }«سبؤ» وفً  -

 . [ٖاآلٌة
لَتَُنبَُّإنَّ بَِما }َزَعَم الَِّذٌَن َكَفُروا أَْن لَْن ٌُْبعَثُوا لُْل َبلَى َوَربًِّ لَتُْبعَثُنَّ ثُمَّ : «التؽابن»وفً  -

ِ ٌَِسٌٌر{ ]التؽابن :   [2َعِمْلتُْم َوذَِلَن َعلَى َّللاَّ
لسم فؤمر هللا عز وجل نبٌه أن ٌمسم على هذه المواضع الثبلث، فدل على  فهذا

أن الممَسم علٌه عظٌم، ألن إنما ٌإكد فً المواضع العظٌمة، وال أن ٌكون كذلن فً كل 
 كما ذكرنا سابمًا إلى المصلحة العامة. مكان وفً كل زمان، إنما ٌُنظر

 

 المرآن

                                                             
 .ٕٖ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٗٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5٘ٙٔ/ٙ(:صٕٔٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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ا َرأَُوا اْلعَذَاَب وَ  وا الن َداَمةَ لَم  ًَ }َولَْو أَن  ِلكُّلِ نَْفٍس َظلََمْت َما فًِ اِْلَْرِض اَلْفتََدْت بِِه َوأََسرُّ لُِض
ٌْنَُهْم بِاْلِمْسِط َوهُْم اَل ٌُْظلَُموَن )  [ٗ٘({ ]ٌونس : ٗ٘بَ

 التفسٌر:
أن لكل نفس أشركت وكفرت باهلل جمٌع ما فً األرض، وأمكنها أن تجعله فداء لها من ذلن ولو 

العذاب الفتدت به، وأخفى الذٌن ظلموا حسرتهم حٌن أبصروا عذاب هللا والعا بهم جمٌعًا، 
 ولضى هللا عز وجل بٌنهم بالعدل، وهم ال ٌُظلَمون؛ ألن هللا تعالى ال ٌعالب أحدا إال بذنبه.

 ، أي:"[ٗ٘}َولَْو أَنَّ ِلكُّلِ نَْفٍس َظلََمْت َما فًِ اأْلَْرِض اَلْفتََدْت بِِه{ ]ٌونس : تعالى:لوله  
ولو أن لكل نفس أشركت وكفرت باهلل جمٌع ما فً األرض، وأمكنها أن تجعله فداء لها من ذلن 

 .(ٔ)"العذاب الفتدت به
ما فً الدنٌا الٌوم  :أى {،ما فً األرض}ولو أن لكل نفس ظالمة  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٕ)"لجعلته فدٌة لها {:الفتدت به} ،من خزابنها وأموالها وجمٌع منافعها على كثرتها
، فً هذا الموضع، عبادتُها ؼٌَر من ٌستحك عبادته، وتركها «ظلمها»و لال الطبري:" 

 .(ٖ)"طاعة من ٌجب علٌها طاعته
ٌمال للكافرٌن ٌوم المٌامة: أرأٌت لو كان "عن أنس بن مالن لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  

 ،نعم لال: فٌمول: لد كلفت ما هو أهون من ذلن ملء األرض ذهبا أكنت مفتدٌا به لال: فٌمول:
 .(٘)"(ٗ)}َجَهنََّم ٌَْصلَْونََها فَبِبَْس اْلِمَهاُد{ :لال هللا لهم

ا َرأَُوا اْلعَذَاَب{ ]ٌونس : الى:لوله تع  وا النََّداَمةَ لَمَّ وأخفى الذٌن ظلموا  ، أي:"[ٗ٘}َوأََسرُّ
 .(ٙ)"حسرتهم حٌن أبصروا عذاب هللا والعا بهم جمٌعًا

ٌمول: وأخفْت رإساء هإالء المشركٌن من وضعابهم وسفلتهم الندامَة  لال الطبري:" 
 .(2)"حٌن أبصُروا عذاب هللا لد أحاط بهم، وأٌمنوا أنه والع بهم

ألنهم بهتوا لرإٌتهم ما لم ٌحتسبوه ولم ٌخطر ببالهم، وعاٌنوا من شدة  لال الزمخشري:" 
ده بكاء وال صراخا وال ما ٌفعله الجازع، األمر وتفالمه ما سلبهم لواهم وبهرهم، فلم ٌطٌموا عن

سوى إسرار الندم والحسرة فً الملوب، كما ترى الممدم للصلب ٌثخنه ما دهمه من فظاعة 
وٌبمى جامدا مبهوتا. ولٌل أسر رإساإهم الندامة من  (1)الخطب، وٌؽلب حتى ال ٌنبس بكلمة

سروها أخلصوها، إما ألن سفلتهم الذٌن أضلوهم، حٌاء منهم وخوفا من توبٌخهم. ولٌل: أ
إخفاءها إخبلصها، وإما من لولهم: سر الشًء، لخالصه. وفٌه تهكم بهم وبؤخطابهم ولت 
إخبلص الندامة. ولٌل: أسروا الندامة: أظهروها، من لولهم: أسر الشًء وأشره إذا أظهره. 

 .(5)"ولٌس هنان تجلد
ٌْنَُهْم ِباْلِمْسِط{ ]ٌونس :لوله تعالى:  ًَ َب ولضى هللا عز وجل بٌنهم  ، أي:"[ٗ٘ }َولُِض

 .(ٓٔ)"بالعدل
 .(ٔٔ)"أي: العدل التام الذي ال ظلم وال جور فٌه بوجه من الوجوه لال السعدي:" 

                                                             
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .[ٙ٘ص : سورة ](ٗ)
 .5٘ٙٔ/ٙ(:صٖٔٗٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 . الصحاح أفاده. ٌتكلم ال أى «بكلمة ٌنبس ال» لوله(1)
 .ٕٖ٘/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٙٙتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
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 .(ٔ)"ٌمول: ولضى هللا ٌومبذ بٌن األتباع والرإساء منهم بالعدل لال الطبري:" 
 .(ٕ)"«الظلم»بٌن الظالمٌن والمظلومٌن، دل على ذلن ذكر :أى لال الزمخشري:" 
أعمالهم شٌباً؛ ألن  وهم ال ٌُظلَمون ، أي:"[ٗ٘}َوهُْم اَل ٌُْظلَُموَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"هللا تعالى ال ٌعالب أحدا إال بذنبه
وذلن أنه ال ٌعالب أحًدا منهم إال بجرٌرته، وال ٌؤخذه بذنب أحٍد، وال  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"ٌعذِّب إال من لد أعذر إلٌه فً الدنٌا وأنذر وتابع علٌه الحجج
ٌعنً: من أعمالهم فبل ٌنمص من  {،وهم ال ٌظلمون"}عن سعٌد بن جبٌر فً لول هللا:  

 .(٘)"حسابهم وال ٌزاد على سٌباتهم
 الفوابد:

 عذاب ٌوم المٌامة حتى إن الكافر لٌود أن ٌفتدى منه بما فً األرض جمٌعا.عظم  -ٔ
 عند رإٌتهم النار. وندمهم ة الكفارحسربٌان  -ٕ
استعداد الكفار فً ٌوم الدٌن لبذل كل شًء فً سبٌل الخبلص من العذاب، فلو كانوا  -ٖ

ا فًِ األَْرِض الَْفتََدْت بِِه( ٌملكون ما فً األرض الفتدوا به )َولَْو أَنَّ ِلكُّلِ نَْفٍس َظَلَمْت مَ 
[ . بل لو كان للكافر ضعؾ ما فً األرض الفتدى به )َوالَِّذٌَن لَْم ٌَْستَِجٌبُواْ ٗ٘]ٌونس: 

ا فًِ األَْرِض َجِمٌعًا َوِمثْلَهُ َمعَهُ الَْفتََدْواْ بِِه أُْولَبَِن لَُهْم سُوُء اْلِحَساِب(  لَهُ لَْو أَنَّ لَُهم مَّ
، بل هو على استعداد أن ٌبذل ما عنده ولو كان ملء األرض ذهباً، وعلى  [1ٔ]الرعد: 

احتمال أن كان األمر كذلن، فإن هللا ال ٌمبل منه )إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُرواْ َوَماتُواْ َوهُْم كُفَّاٌر فَلَن 
ْلُء األْرِض ذََهًبا َولَِو اْفتََدى بِِه أُْولَِبَن لَ  ن ٌُْمبََل ِمْن أََحِدِهم ّمِ ُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم َوَما لَُهم ّمِ

 .[5ٔنَّاِصِرٌَن( ]آل عمران: 
وفً صحٌح البخاري عن أنس بن مالن رضً هللا عنه أن نبً هللا صلى هللا 

ٌمول: " ٌجاء بالكافر ٌوم المٌامة فٌمال له: أرأٌت لو كان لن ملء  علٌه وسلم كان
ً أكنت تفتدي به؟ فٌمول: نعم. فٌمال ل ه: لد كنت سؤلتن ما هو أٌسر من األرض ذهبا

 .(ٙ)ذلن"
وٌصل الحال بالكافر فً ذلن الٌوم أن ٌتمنى لو دفع بؤعز الناس عنده فً النار 

ٌَْوِمبٍِذ بِبَنٌِِه   -َوَصاِحبَتِِه َوأَِخٌِه  -لٌنجو هو من العذاب )ٌََودُّ اْلُمْجِرُم لَْو ٌَْفتَِدي ِمْن َعذَاِب 
َكبلَّ إِنََّها لََظى( ]المعارج:  -َوَمن فًِ اأْلَْرِض َجِمٌعًا ثُمَّ ٌُنِجٌِه  -تُْإوٌِه َوفَِصٌلَتِِه الَّتًِ 

ٔٔ-ٔ٘.] 

 

 المرآن
ِ َحكٌّ َولَِكن  أَْكثََرهُْم اَل ٌَْعلَُمونَ  ِ َما فًِ الس َماَواِت َواِْلَْرِض أاََل إِن  َوْعَد ّللا  ({ ٘٘ )}أاََل إِن  ّلِِل 

 [٘٘]ٌونس : 
 التفسٌر:

أال إن كل ما فً السموات وما فً األرض ملن هلل تعالى، ال شًء من ذلن ألحد سواه. أال إن 
 لماء هللا تعالى وعذابه للمشركٌن كابن، ولكن أكثرهم ال ٌعلمون حمٌمة ذلن.

                                                             
 .ٖٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٗ٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٕ٘ٔانظر: التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5٘ٙٔ/ٙ(:صٗٔٗٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .(ٓٓٗ/ٔٔ: )الباري فتح عذب، الحساب نولش من باب الرلاق، كتاب البخاري، صحٌح(ٙ)
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ِ َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]ٌونس : لوله تعالى:  كل ما فً  أال إن ، أي:"[٘٘}أاََل إِنَّ ّلِِلَّ
 .(ٔ)"السموات وما فً األرض ملن هلل تعالى، ال شًء من ذلن ألحد سواه

المثٌب المعالب، وما وعده  ثم أتبع ذلن اإلعبلم بؤن له الملن كله، وأنهلال الزمخشري:"
 .(ٕ)"من الثواب والعماب فهو حك

ٌمول جل ذكره: أال إّن كل ما فً السموات وكل ما فً األرض من  لال الطبري:" 
باهلل ٌومبٍذ شًء ٌملكه فٌفتدي به  شًء، هلل ِمْلن، ال شًء فٌه ألحٍد سواه. ٌمول: فلٌس لهذا الكافر

من عذاب ربّه، وإنما األشٌاء كلها للذي إلٌه عمابه. ولو كانت له األشٌاء التً هً فً األرض ثم 
لم ٌمبل منه بدال من عذابه، فٌصرؾ بها عنه العذاب، فكٌؾ وهو ال شًء له ٌفتدى افتدى بها، 

 .(ٖ)"به منه، ولد حكَّ علٌه عذاب هللا؟
كلمة تنبٌه للسامع تزاد فً أول الكبلم أي انتبهوا لما ألول لكم « أاَلَ » لال الصابونً:" 

.(ٗ)"هو الخالك وهو المالن فكل ما فً السماوات واألرض ملٌن هلل، ال شًء فٌها ألحٍد سواه،
{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ِ َحكٌّ أال إن لماء هللا تعالى وعذابه  ، أي:"[٘٘}أاََل إِنَّ َوْعَد َّللاَّ

 .(٘)ال محالة" للمشركٌن كابن
، فبل علٌهم  :ٌعنً لال الطبري:"  أن عذابه الذي أوعد هإالء المشركٌن على كفرهم حكٌّ

 .(ٙ)"أن ال ٌستعجلوا به، فإنه بهم والع ال شن
ولكن أكثرهم ال ٌعلمون  ، أي:"[٘٘}َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم اَل ٌَْعلَُموَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(2)"حمٌمة ذلن
ٌمول: ولكن أكثر هإالء المشركٌن ال ٌعلمون حمٌمَة ولوع ذلن بهم، فهم  لال الطبري:" 

بون  .(1)"من أجل جهلهم به مكذِّ
ولكن أكثر الكفار منكرى البعث والجزاء ال ٌعلمون أمر اآلخرة  لال المراؼً:أي:" 

 .(5)"لؽفلتهم عنها ولصور أنظارهم عن الوصول إلى ما ٌكون فٌها
ستعدون للماء هللا، بل ربما لم ٌإمنوا به، ولد تواترت علٌه فلذلن ال ٌ لال السعدي:" 

 .(ٓٔ)"األدلة المطعٌة والبراهٌن النملٌة والعملٌة
 .(ٔٔ)"ٌمول: ال ٌعملون {،ال ٌعلمون:"}عن ابن عباس 

 الفوابد:

 تمرٌر ربوبٌة هللا تعالى لسابر المخلولات فً العالمٌن العلوي والسفلً. -ٔ
العوالم العلوٌة والعوالم األرضٌة ٌتصرؾ فٌها كٌؾ ٌشاء، وال أن هلل وحده جمٌع ما فى  -ٕ

 ٌملن أحد من دونه شٌبا من التصرؾ والفداء، فى ٌوم البعث والجزاء.
 

 المرآن
ٌِْه تُْرَجعُوَن )  [ٙ٘({ ]ٌونس : ٙ٘}هَُو ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت َوإِلَ

                                                             
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٗٓٔ-ٖٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٗ٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٕ٘ٔانظر: التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٗٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٗٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٔٔ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (5)
 .ٖٙٙتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .5٘2ٔ/ٙ(:ص٘ٔٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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 التفسٌر:
بعد موتهم، كما ال تعجزه إماتتهم إذا أراد  إن هللا هو المحًٌ والممٌت ال ٌتعذَّر علٌه إحٌاء الناس

 ذلن، وهم إلٌه راجعون بعد موتهم.

 .(ٔ)"هو سبحانه المحًٌ والممٌتُ  ، أي:"[ٙ٘}هَُو ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
أي: هو المتصرؾ باإلحٌاء واإلماتة، وسابر أنواع التدبٌر، ال شرٌن له  لال السعدي:" 
 .(ٕ)"فً ذلن

ٌمول تعالى ذكره: إن هللا هو المحًٌ الممٌت، ال ٌتعذّر علٌه فعُل ما أراد  الطبري:" لال 
 .(ٖ)"فعله من إحٌاء هإالء المشركٌن إذا أراد إحٌاءهم بعد مماتهم، وال إماتتهم إذا أراد ذلن

إنه تعالى هو المحًٌ الممٌت، ال ٌتعذر علٌه فعل ما أراد من  :أي لال المراؼً:" 
 .(ٗ)"اإلحٌاء واإلماتة

: ٌعجل ما ٌشاء وٌإخر ما ٌشاء من ذلن من آجالهم {ٌحًٌ وٌمٌت:"}دمحم بن إسحاق عن 
 .(٘)"بمدرته

ٌِْه تُْرَجعُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  َل  وإِلٌه مرجعكم فً اآلخرة فٌجازٌكم ، أي:"[ٙ٘}َوإِ
 .(ٙ)"بؤعمالكم
 .(2)"ٌوم المٌامة، فٌجازٌكم بؤعمالكم خٌرها وشرها لال السعدي:أي:" 
وهم إلٌه ٌصٌرون بعد مماتهم، فٌعاٌنون ما كانوا به مكذبٌن من وعٌِد  لال الطبري:أي:" 

 .(1)"هللا وعمابه
 ثم إلٌه ترجعون حٌن ٌحٌٌكم بعد موتكم وٌحشركم إلٌه للحساب والجزاءلال المراؼً:" 
 .(5)"بؤعمالكم
 الفوابد:

 وإلٌه وٌمٌت ٌحًٌ هو: }تعالى هللا لال كما ،وحده وجل عز هللا بٌد واإلماتة اإلحٌاء أن -ٔ
 بإذن الموتى وأحًٌ: }والسبلم الصبلة علٌه عٌسى عن ولال ،[ ٙ٘:ٌونس{ ]ترجعون

 .[5ٗاآلٌة من: عمران آل{ ]هللا
مثل الخلك والرزق وتدبٌر األمور  -عز وجل  -توحٌد الربوبٌة: وهو توحٌد هللا بؤفعاله  -ٕ

ٍء{  ًْ واإلحٌاء واإلماتة ونحو ذلن. فبل خالك إال هللا، كما لال تعالى: }هللاُ َخاِلُك كُّلِ َش
 َعلَى هللِا وال رازق إال هللا، كما لال تعالى: }َوَما ِمْن َدابٍَّة فًِ اأْلَْرِض إِالَّ  [ٕٙالزمر: ]

، وال مدبِّر إال هللا، كما لال تعالى: }ٌَُدّبُِر اأْلَْمَر ِمَن السََّماِء إَِلى [ٙهود: ]ِرْزلَُها{ 
، وال محًٌ وال ممٌت إال هللا، كما لال تعالى: }هَُو ٌُْحًٌِ َوٌُِمٌُت [٘السجدة: ]اأْلَْرِض{ 

ٌِْه تُْرَجعُوَن{   .[ٌٙ٘ونس: ]َوإِلَ
، ولم ٌُدِخلهم فً -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -ألر به الكفار على زمن رسول هللا  وهذا النوع لد

َماَواِت َواأْلَْرَض َلٌَمُولُنَّ هللاُ{  لممان: ]اإلسبلم، كما لال تعالى: }َولَبِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن َخلََك السَّ
ٕ٘.] 

 إثبات ٌوم المٌامة، وأنه ٌوم الجزاء. -ٖ

                                                             
 .2ٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٙٙتفسٌر السعدي: (ٕ)
 .ٗٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (ٗ)
 .5٘2ٔ/ٙ(:صٙٔٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٙٙتفسٌر السعدي: (2)
 .ٗٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٔٔ/ٔٔلمراؼً:تفسٌر ا (5)
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 المرآن
ُدوِر َوهًُدى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن }ٌَا أٌََُّها  الن اُس لَْد َجاَءتْكُْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِّكُْم َوِشفَاٌء ِلَما فًِ الصُّ

 [9٘({ ]ٌونس : 9٘)

 التفسٌر:
ركم عماب هللا وتخوفكم وعٌده، وهً المرآن وما  ٌا أٌها الناس لد جاءتكم موعظة من ربكم تذّكِ

عظات إلصبلح أخبللكم وأعمالكم، وفٌه دواء لما فً الملوب من اشتمل علٌه من اآلٌات وال
الجهل والشرن وسابر األمراض، ورشد لمن اتبعه من الخلك فٌنجٌه من الهبلن، جعله سبحانه 
هم بذلن؛ ألنهم المنتفعون باإلٌمان، وأما الكافرون فهو  وتعالى نعمة ورحمة للمإمنٌن، وخصَّ

 علٌهم َعَمى.

ٌا أٌها  ، أي:"[2٘لَْد َجاَءتْكُْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِّكُْم{ ]ٌونس :  ٌَُّها النَّاسُ }ٌَا أَ لوله تعالى: 
ركم عماب هللا وتخوفكم وعٌده  .(ٔ)"الناس لد جاءتكم موعظة من ربكم تذّكِ

لد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوابد من موعظة وتنبٌه على  :أى لال الزمخشري:"
 .(ٕ)"التوحٌد

ٌمول: من عند ربكم، لم ، ٌعنً: ذكرى تذكركم عماَب هللا وتخّوفكم وعٌده لال الطبري:" 
ٌختلمها دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ولم ٌفتعلها أحد، فتمولوا: ال نؤمن أن تكون ال صحةَ لها. وإنما ٌعنً بذلن جّل 

 .(ٖ)"ثناإه المرآن، وهو الموعظة من هللا
 .(ٗ)"لال: موعظة من الجهل {،موعظة"}عن الشعبً، لوله:  

ُدوِر{ ]ٌونس : لوله تعالى:  وفٌه دواء لما فً الملوب من  ، أي:"[2٘}َوِشَفاٌء ِلَما فًِ الصُّ
 .(٘)"الجهل والشرن وسابر األمراض

 .(ٙ)"دواء لما فً صدوركم من العمابد الفاسدة :أى لال الزمخشري:"

ٌمول: ودواٌء لما فً الصدور من الجهل، ٌشفً به هللا جهَل الجهال،  لال الطبري:"
 .(2)"فٌبرئ به داءهم، وٌهدي به من خلمه من أراد هداٌته به

 .(1)"لال: الشفاء: المرآن {،شفاء:"}عن مجاهد 

المرآن والعسل. فالمرآن شفاء لما فً الصدور،  :فً المرآن شفاءان:"عن عبد هللا أنه لال  
 .(5)"والعسل شفاء من كل داء

وهداٌة من الضبلل ورحمة  ، أي:"[2٘}َوهًُدى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"ألهل اإِلٌمان

 .(ٔ)"ودعاء إلى الحك ورحمة لمن آمن به منكم لال الزمخشري:أي:"

                                                             
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5٘2ٔ/ٙ(:ص2ٔٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .٘ٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5٘2ٔ/ٙ(:ص5ٔٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5٘2ٔ/ٙ(:ص1ٔٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
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ٌمول: وهو بٌان لحبلل هللا وحرامه، ودلٌٌل على طاعته  {:َوهًُدى }لال الطبري:"
، ٌرحم بها من شاء من خلمه، فٌنمذه به من الضبللة إلى الهدى، وٌنجٌه {َوَرْحَمةٌ  ، }ومعصٌته 

به من الهبلن والردى. وجعله تبارن وتعالى رحمة للمإمنٌن به دون الكافرٌن به، ألن من كفر 
 .(ٕ)"فً اآلخرة جزاإه على الكفر به الخلوُد فً لًظىبه فهو علٌه عًمى، و

 .(ٖ)"ٌعنً: تبٌانا {،هدى:"}عن سعٌد بن جبٌر 
 .(ٗ)"لال: نور {،هدى:"}عن السدي  
 .(٘)"لال: هدى من الضبللة {،هدى:"}عن الشعبً 

 .(ٙ)"لال: هو المرآن {،وهدى}سؤلت الحسن عن لوله:  "عباد بن منصور لال: 

 .(2)"لال: رحمة المرآن {،ورحمة"}عن أبً العالٌة، لوله:  

 الفوابد:

 .وجوب التمسن بكتاب هللا، والنهً الشدٌد عن مخالفته -ٔ
 اإلشادة بفضل المرآن وعظمته لما ٌحمله من المواعظ والهدى والرحمة والشفاء. -ٕ
الدنٌا واآلخرة، وما المرآن هو الشفاء التام من جمٌع األدواء الملبٌة والبدنٌة، وأدواء أن  -ٖ

كل أحد ٌإهل لبلستشفاء به. وإذا أحسن العلٌل التداوي به، ووضعه على دابه بصدق 
لم ٌماوم الداء أبدا. وكٌؾ تماوم  -وإٌمان ولبول تام واعتماد جازم واستٌفاء شروطه 

األدواء كبلم رب األرض والسماء، الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على األرض 
! فما من مرض من أمراض الملوب واألبدان إال وفً المرآن سبٌل الداللة على لمطعها؟

 .(1)دوابه وسببه والحمٌة منه، لمن رزله هللا فهما فً كتابه
والمرآن عبلج ألمراض الملوب واألبدان بشرط جواز التداوي بالمرآن الكرٌم، فإن  -ٗ

لال ـ تعالى ـ: }لُْل ُهَو  صحة اإلٌمان واإلخبلص واإللبال على هللا حال االستشفاء به
ُل ِمَن  ِللَِّذٌَن آََمنُوا هًُدى َوِشفَاٌء{ فاإلٌمان شرط للرالً والمرلً. لال ـ تعالى ـ: }َونُنَّزِ
ٌَِزٌُد الظَّاِلِمٌَن ِإالَّ َخَساًرا{ ففٌه اطمبنان الملوب  اْلمُْرآَِن َما هَُو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن َواَل 

ٌَا أٌََُّها النَّاُس لَْد َجاَءتْكُْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِّكُْم َوِشفَاٌء ِلَما فًِ وهو أكبر  شفاء. لال ـ تعالى ـ: }
ُدوِر َوهًُدى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن{.  الصُّ

 هل التداوي بالمرآن الكرٌم من الطب الشعبً؟ -٘
بنص المرآن  بل هو طب شرعً، الطب الشعبًمن  لٌسبالمرآن الكرٌم أن التداوي  -ٙ

والسنة ألن الطب الشعبً عبارة عما حصل بالتجربة وحسب الخبرة بل وفً اآلونة 
 ً والمرآن ال ٌصح أن  ،األخٌرة ربما أطلموا الطب الشعبً على الشعوذة وما كان محرما

، -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌوصؾ بهذا الوصؾ ألنه كبلم هللا وأمر باالستشفاء به واستشفى به رسوله، 
 ٌؾ ٌوصؾ بهذا؟!فك

المرآن هو دعوة ربانٌة موجهة لئلنسانٌة عامة }َوَما أَْرَسْلَناَن إِالَّ َكافَّةً ِللنَّاِس بَِشًٌرا أن  -2
 [.1َٕونَِذًٌرا َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُموَن{ ]سبؤ : 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .٘ٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 . 5٘1ٔ/ٙ(:صٕٕٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٖ)
 . 5٘1ٔ/ٙ(:صٕٔٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٗ)
 . هكذا مرلم بالمطبوع!5٘2ٔ/ٙ(:ص5ٔٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 . 5٘2ٔ/ٙ(:صٕٓٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٙ)
 . 5٘1ٔ/ٙ(:صٖٕٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم)(2)
 .ٕٗ٘:شاكر أحمد ، تح:الطحاوٌة العمٌدة شرحانظر:  (1)
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المرآن عبلج الملوب المرٌضة المزمنة، والنفوس المضطربة الحابرة، إن 
ٌَا أٌََُّها النَّاُس لَْد والمجت معات المنحرفة الضآلة عن طرٌك الحك والصواب لال تعالى: }

ُدوِر َوهًُدى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمِنٌَن{ سار ، َجاَءتْكُْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِّكُْم َوِشفَاٌء ِلَما فًِ الصُّ
ا برضوان وجنة المإمنون على هدٌه فحمموا السعادة ألنفسهم فً الدنٌا واآلخرة، وفازو

 النعٌم.
هذا المرآن فٌه تبٌان كل شًء للناس لكٌبل ٌمولوا ما جاءنا من بشٌر وال إن 

نذٌر، وإنه بشرى للمإمنٌن الذٌن ٌعملون الصالحات أن لهم أجرا كبٌرا، وتحذٌر 
 الكافرٌن والفجرة العصاة المعرضٌن عن المرآن بؤن لهم عذابا ألٌما.

ما ٌكشؾ للملوب من العجابب لمن ٌلمً السمع المرآن كله حسن وأحسن منه ف
 عن طرٌك الفهم واإلستنباط.

تناول المرآن حٌاة اإلنسان من جمٌع جوانبها منذ نشؤته إلى دخوله الجنة أو 
 النار. فهو الموة الفعالة التً اعتمد علٌها رسول هللا صلى علٌه وسلم فً هداٌة الناس.

ى أن ٌؤتوا بمثله أسلوبا وببلؼة المرآن معجزة الدهر عجز الناس كلهم عل
}لُْل َلبِِن  وحكمة وتشرٌعا صالحا لكل زمان ومكان، وإخبارا بالؽٌب. لال تعالى:

ْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن ٌَؤْتُوا بِِمثِْل َهذَا اْلمُْرآِن اَل ٌَؤْتُوَن بِِمثِْلِه َولَْو َكاَن بَْعُضهُ  ْم اْجتََمعَِت اإْلِ
 [.11إلسراء : ِلبَْعٍض َظِهًٌرا{ ]ا

كان الناس لبل نزول المرآن فً ؼفلة تامة وجهالة شنٌعة عن معرفة الخالك إال 
ما كان من بعض األفراد المبلبل ...جاء المرآن فعرؾ الناس دالبل التوحٌد، وما ٌحب 

 هلل تعالى من أسمابه الحسنى وصفاته وما ٌستحٌل علٌه من أضدادها.
تستطع أن تفهم ما فً هذا الكون من األسرار  كانت العمول واألفكار ممٌدة فلم

والحكم، فجاء المرآن محررا لها من المٌود، وأعطى للعمل حرٌته فً النظر والتفكٌر 
 والتؤمل فً عجابب هذا الكون.

كان الناس لبل نزول المرآن فرلا وشٌعا ومذاهب وأحزابا ٌعبدون آلهة شتى 
ٌِْت{ ]لرٌش : فمال لهم المرآن }فَْلٌَْعبُُدوا َربَّ  [ واإلسبلم هو دٌن التوحٌد فً هذا َٖهذَا اْلبَ

ْسبَلِم ِدٌنًا فَلَْن ٌُْمَبَل ِمْنهُ َوُهَو فًِ اآْلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]آل  :الوجود ٌَْر اإْلِ }َوَمْن ٌَْبتَػِ َؼ
 [.1٘عمران : 

كل شؤن  المرآن جاء مصححا لعمٌدة التوحٌد، وبالنظام الشامل لحٌاة الناس فً
من شبونهم، بل فً كل ما ٌحتاجون إلٌه من الؽٌبٌات، وما تدركه حواسهم من 
المحسوسات سواء إتصلت بالدنٌا التً نعٌش فٌها، أو الحٌاة األخرى التً نحن ممبلون 

 علٌها.
كلؾ هللا نبٌه الكرٌم بتبلٌػ هذا الكتاب الممدس للناس فبلؽه كما أمر، وطبمه على 

وألام على أساسه خٌر أمة، وأفضل مجتمع، وأعدل دولة عرفها نفسه أحسن تطبٌك، 
الناس فً تارٌخهم الطوٌل، فؤصبح هذا الكتاب الربانً دستورا لؤلمة اإلسبلمٌة التً 

 .احتضنته بكلتا ٌدٌها
وإذا تؤمل المسلم هذا الدستور الكامل وجده، ٌؤمر بعد توحٌد هللا بإلامة العدل 

وق والواجبات، وال تفاضل بٌنهم إال بالعمل الصالح، بٌن الناس ومساواتهم فً الحم
وٌحث على االتحاد، وعدم الشماق، ومحو الحمد والحسد من الملوب، والتمسن بهذا 

 الدٌن المتٌن ألنه هو الدٌن الوحٌد لجمٌع الناس.
ٌْنَا إِ  :لال تعالى  ٌِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَح ٌَْن َوَما }َشَرَع لَكُْم ِمَن الّدِ َل

لُوا فٌِِه{ ]الشورى :  ٌَن َواَل تَتََفرَّ ٌْنَا بِِه إِْبَراِهٌَم َوُموَسى َوِعٌَسى أَْن أَلٌُِموا الّدِ ، [َٖٔوصَّ
كون هذا الكتاب الربانً أمة عظٌمة، وأودع بٌن ٌدٌها األمانة العظمى أمانة تبلٌػ 

ؽاربها لٌكونوا جدٌرٌن الرسالة السماوٌة إلى الناس كافة، وإلى مشارق األرض وم
 بعبادة الخالك المعبود.
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فإذا األمة العربٌة تنطلك من الصحراء بؽتة، وتبرز فجؤة على مسرح الحٌاة بعد 
خفاء مهٌن، فحملت هذا النور الربانً فبددت به ظلمات الكفر والشرن والجهل المخٌم 

 على عمول الناس.
المدٌم؟ وبماذا فضل دٌنهم ماذا فضل المسلمون على سابر األمم فً لٌت شعري 

على سابر األدٌان؟ فضلتم بمعجزة الدهور، وآٌة العصور بكتاب هللا الذي }اَل ٌَؤِْتٌِه 
ِه َواَل ِمْن َخْلِفِه تَْنِزٌٌل ِمْن َحِكٌٍم َحِمٌٍد{ )سورة فصلت( فإن جعلتموه  ٌْ ٌِْن ٌََد  -اْلبَاِطُل ِمْن بَ

إلى السعادة والحرٌة وفً الدار اآلخرة إلى أٌها المسلمون بٌن أٌدٌكم كان لابدا لكم 
مؽفرة من هللا ورضوانه، وإن جعلتموه وراء ظهوركم رجعتم إلى الجاهلٌة الجهبلء 
وتفمدون ما بوأكم به المرآن من العزة والكرامة والسٌادة والمنزلة المصوى، وٌستولً 

 مصٌر.علٌكم الذل والخزي فً الدنٌا وفً اآلخرة تصٌرون إلى جهنم وببس ال
كٌؾ ال ٌكون المرآن هكذا؟ وإنه لكتاب الهدى وسفر السعادة، ولانون الفضٌلة، 

 ودستور العدالة فً كل زمان ومكان.
لو تدبر المسلمون المرآن وعملوا بما فٌه لسٌرهم سعداء فً أنفسهم وأهلٌهم، 

و ولو ولفوا تحت راٌته لسموا سمو المجد والعبلء، وتبوءوا مكان الشرؾ والعزة، ول
أنهم حافظوا على أوامره ألضاءت لهم المسالن، ولما اختلفوا على أنفسم حتى أصبحوا 

 هالكا إثر هالن ٌستعبدهم مالن بعد مالن، وٌذٌمهم العذاب فاتن بعد فاتن.
ٌا معجبٌن بالمدنٌة الؽربٌة والتمالٌد البشرٌة فكروا للٌبل فإن هذه المدنٌة التً ف

م وإنما ٌسعدكم اللجوء إلى الدٌن الحنٌؾ المنزل من اعتنمتموها لم تمدر على سعادتك
فً ركاب المدنٌة الؽربٌة، ونبذوا أوامر  -فً العصر الحاضر -السماء، سار المسلمون 

لرآنهم وراء ظهورهم. وأطلع هللا رسوله على حالة المإمنٌن من بعده من خبلل الؽٌب 

ُسوُل ٌَا رَ  ّبِ إِنَّ لَْوِمً اتََّخذُوا َهذَا اْلمُْرآَن فشكى إلى ربه بموله عز وجل: }َولَاَل الرَّ
إلى ربه من أن لومه الذٌن أرسل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -[ شكى رسول هللا َٖٓمْهُجوًرا{ ]الفرلان : 

إلٌهم بالمرآن لٌتلوه علٌهم لد صدوا عنه وتركوه وثبتوا على تركه وهجره، وفً شكوى 
هجر أمته للمرآن دلٌل على أن ذلن من أصعب األمور عند هللا لربه من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 

 وأبؽضها إلٌه، وفٌه تهدٌد ووعٌد شدٌدٌن لمهاجري المرآن بإنزال العماب بهم.
وإن كنا به  -نحن المسلمٌن لد كان منا هجر كبٌر للمرآن الكرٌم منذ زمن طوٌل

ماطعة فهجرناها، وبٌن المرآن مإمنٌن. بسط المرآن عمابد اإلٌمان كلها بؤدلتها العملٌة ال
لنا أصول األحكام، وأمهات مسابل الحبلل والحرام، ووجوه النظر واإلعتبار مع بٌان 
حكم األحكام وفوابدها فً الصالح العام والخاص فهجرناها، وبٌن المرآن مكارم 
األخبلق ومضارها، وبٌن السبٌل للتخلً عن هذه والتحلً بتلن مما ٌحصل به الفبلح 

ٌة النفس، والسبلمة من الخٌبة بتدسٌتها فهجرنا ذلن كله، وعرض المرآن علٌنا هذا بتزك
الكون وعجاببه، ونبهنا على ما فٌه من أسرار الحكمة ومصادر النعمة لننظر كً نستفٌد 
ونعمل فهجرنا ذلن كله، ودعانا المرآن لتدبره وتفهمه والتفكر فً آٌاته، وال ٌتم ذلن إال 

ؤعرضنا عن ذلن مع أن المسلمٌن ٌحسبون أنفسهم أنهم فً خدمة بتفسٌره وتبٌٌنه ف
ٌِْهْم{ )سورة الحجر( وكذلن  َل إِلَ ْكَر ِلتُبٌََِّن ِللنَّاِس َما نُّزِ ٌَْن الذِّ المرآن لال تعالى: }َوأَْنَزْلنَا إِلَ

 ه ...المولٌة والفعلٌة تالٌة للمرآن عاملناها بما عاملنا -ملسو هيلع هللا ىلص  -سنة الرسول 
هذا التفسٌر مؤخوذ من مجالس التذكىٌر للشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس طٌب هللا 

 .(ٔ)ثراه وجعل الجنة منملبه ومثواه
 جامع للحكمة العملٌة والنظرٌة:أن المرآن الكرٌم  -1
أما الحكمة العملٌة: فهً الكاشفة عن محاسن األعمال ولبابحها، والمرؼبة فً المحاسن  -

 عن المبابح والرذابل.والفضابل، والزاجرة 

                                                             
 .5ٔ-2ٔ: عمر العرباوي:«المفٌد باألصل والتحلً التملٌد عن التخلً» بـ المسمى التوحٌد كتابانظر:  (ٔ)
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أما الحكمة النظرٌة: فهً الشفاء لما فً الصدور من الشكون وسوء االعتماد، وهدى إلى  -
الحك والٌمٌن والرشاد، ورحمة للمإمنٌن نجوا بها من دركات العذاب، وفازوا بها ٌوم 
الحساب، أو ٌمال خرجوا بها من ظلمات الضبلل إلى نور اإلٌمان، وتبدلت مماعدهم من 

 .(ٔ)بمات النٌران، بمصاعد من درجات الجنانط
 

 المرآن
ا ٌَْجَمعُوَن ) ٌٌْر ِمم  ِ َوبَِرْحَمتِِه فَبِذَِلَن فَْلٌَْفَرُحوا هَُو َخ  [1٘({ ]ٌونس : 1٘}لُْل بِفَْضِل ّللا 

 التفسٌر:
لجمٌع الناس: بفضل هللا وبرحمته، وهو ما جاءهم من هللا من الهدى ودٌن  -أٌها الرسول-لل 

لحك وهو اإلسبلم، فبذلن فلٌفرحوا؛ فإن اإلسبلم الذي دعاهم هللا إلٌه، والمرآن الذي أنزله على ا
 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، خٌر مما ٌجمعون من حطام الدنٌا وما فٌها من الزهرة الفانٌة الذاهبة.

ِ َوبَِرْحَمتِِه فَبِذَِلَن لوله تعالى:  أٌها -لل  ، أي:"[1٘فَْلٌَْفَرُحوا{ ]ٌونس : }لُْل ِبفَْضِل َّللاَّ
لجمٌع الناس: بفضل هللا وبرحمته، وهو ما جاءهم من هللا من الهدى ودٌن الحك وهو  -الرسول

 .(ٕ)"اإلسبلم، فبذلن فلٌفرحوا
لل لهم لٌفرحوا بفضل هللا وبرحمته أي إن كان شىء فى الدنٌا  :أي لال المراؼً:" 

 .(ٖ)"هللا ورحمته ٌستحك أن ٌفرح به فهو فضل
بٌن بن وبما أنزل  {لل}ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص:  لال الطبري:"  ٌا دمحم لهإالء المكذِّ

أٌها الناس، الذي تفضل به علٌكم، وهو اإلسبلم، فبٌَّنه لكم،  {بفضل هللا} ،إلٌن من عند ربن
فؤنزلها إلٌكم، فعلَّمكم ما لم تكونوا تعلمون من كتابه، التً رحمكم بها، { وبرحمته، }ودعاكم إلٌه 

 .(ٗ){"فبذلن فلٌفرحوا} ،وبصَّركم بها معالم دٌنكم، وذلن المرآن
والتكرٌر  أصل الكبلم: بفضل هللا وبرحمته فلٌفرحوا، فبذلن فلٌفرحوا. لال الزمخشري:"

داهما من فوابد الدنٌا، للتؤكٌد والتمرٌر، وإٌجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح دون ما ع
إن فرحوا بشًء  فحذؾ أحد الفعلٌن لداللة المذكور علٌه، والفاء داخلة لمعنى الشرط، كؤنه لٌل:

فلٌخصوهما بالفرح، فإنه ال مفروح به أحك منهما. وٌجوز أن ٌراد: بفضل هللا وبرحمته فلٌعتنوا 
وبرحمته، فبذلن: فبمجٌبها فبذلن فلٌفرحوا. وٌجوز أن ٌراد: لد جاءتكم موعظة بفضل هللا 

 .(٘)"فلٌفرحوا

لال: إذا عملت خٌرا  {،لل بفضل هللا وبرحمته فبذلن فلٌفرحوا:"}عن دمحم بن كعب 
 .(ٙ)"حمدت هللا علٌه فافرح فهو خٌر مما تجمعون من الدنٌا

إنً أمرت أن ألرأ علٌن المرآن لال أبً: أو "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  عن أبً بن كعب لال: 
 .(2){"لل بفضل هللا وبرحمته فبذلن فلٌفرحوا}سمانً لن؟ لال: نعم لال فمرأ: 

ِ لوله تعالى:وفً    وجوه: ،[1َ٘وبَِرْحَمتِِه{ ]ٌونس :  }لُْل بِفَْضِل َّللاَّ
 .(1)ذكره الماوردي أحدها : أن فضل هللا معرفته ، ورحمته توفٌمه.

                                                             
 .51ٔ:الدٌن أصول أحادٌث شرح فً الثمٌن لعمداانظر:  (ٔ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .٘ٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٕالكشاؾ: (٘)
 .5٘5ٔ/ٙ(:صٕٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5٘5ٔ/ٙ(:صٖٔٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
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 ،(ٕ)وزٌد بن أسلم ،(ٔ): أن فضل هللا المرآن، ورحمته اإلسبلم ، لاله ابن عباسالثانً 
 .(ٖ)والضحان
 .(ٗ)"المرآن {:بفضل هللا} وروي عن أبً سعٌد الخدري، لال:" 

 ،(2)ومجاهد ،(ٙ)الحسن، و(٘)ابن عباسالثالث : أن فضل هللا اإلسبلم ، ورحمته المرآن ، لاله 
 .(5)هبلل بن ٌساؾو، (1)ولتادة

 .(ٓٔ)"، لال: المرآن{وبرحمته"}عن مجاهد: وروي  

ا، بالتاء وهو األصل والمٌاس، وهً لراءة رسول هللا صلى هللا علٌه «فلٌفرحو» :ولرئ 
وفً لراءة  لالها فً بعض الؽزوات.  ،(ٖٔ)«(ٕٔ)لتؤخذوا مضاجعكم». وعنه (ٔٔ)وسلم فٌما روى

 .(ٗٔ)هو راجع إلى ذلن« فافرحوا»أبى: 

ا ٌَْجَمعُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ٌٌْر ِممَّ فإن اإلسبلم الذي دعاهم هللا  ، أي:"[1٘}هَُو َخ
إلٌه، والمرآن الذي أنزله على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، خٌر مما ٌجمعون من حطام الدنٌا وما فٌها من الزهرة 

 .(٘ٔ)"الفانٌة الذاهبة
رآن الذي أنزله علٌهم، خٌٌر مما ٌمول: فإن اإلسبلم الذي دعاهم إلٌه، والم لال الطبري:" 

 .(ٙٔ)"ٌجمعون من ُحَطام الدنٌا وأموالها وكنوزها
لال: خٌر مما تجمع الكفار من  {،هو خٌر مما ٌجمعون"} عن الضحان لوله: 
 .(1ٔ)وروي عن الحسن مثله .(2ٔ)"األموال

 .(5ٔ)"لال: من الدنٌا {،فبذلن فلٌفرحوا هو خٌر مما ٌجمعون:"}عن دمحم بن كعب 

لما لدم خراج العراق إلى عمر خرج عمر ومولى له فجعل "أٌفع بن عبد الكبلعً: عن  
وٌمول مواله: ٌا أمٌر  ،عمر ٌعد اإلبل فإذا هو أكثر من ذلن فجعل عمر ٌمول: الحمد هلل

                                                             
 .1ٓٔ/٘ٔ(:ص2ٙ1ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٓٔ/٘ٔ(:ص2ٙ1ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٓٔ/٘ٔ(:ص2ٙ1ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5٘1ٔ/ٙ(:صٕٗٗٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٙٓٔ/٘ٔ(:ص2ٙٙ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٓٔ/٘ٔ(:ص2ٙ1ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٓٔ/٘ٔ(:ص2ٙ2ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 . 2ٓٔ/٘ٔ(:ص2ٙ21ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٓٔ/٘ٔ(:ص2ٙ2٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٙٓٔ/٘ٔ(:ص2ٙٙ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 . 2ٓٔ/٘ٔ(:ص2ٙ21ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٖ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
 .«مصافكم» الرواٌة لعل «مضاجعكم لتؤخذوا» لوله(ٕٔ)
احتبس عنا  » لال جبل بن معاذ حدٌث من 1ٖٙ/٘(:صٖٕٖ٘)الترمذي أخرجه حدٌث من طرؾ هذا(ٖٔ)

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات ؼداة من صبلة الصبح حتى كدنا نتراءى عٌن الشمس، فخرج سرٌعا فثوب بالصبلة، فصلى 
 .الحدٌث«..على مصافكم كما أنتم»رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتجوز فً صبلته، فلما سلم دعا بصوته فمال لنا: 

 .ٖٖ٘/ٕانظر: تفسٌر الكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .٘ٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .5ٙٓٔ/ٙ(:صٖٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.5ٙٓٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (1ٔ)
 .5ٙٓٔ/ٙ(:صٖٗٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5ٔ)
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بفضل هللا }ٌمول هللا:  فمال عمر: كذبت لٌس هذا هو. ،المإمنٌن، هذا وهللا من فضل هللا ورحمته
 .(ٔ)"وهذا مما تجمعون {،لن فلٌفرحوا هو خٌر مما ٌجمعونوبرحمته فبذ

 .(ٕ)بالتاء ،«خٌر مما تجمعون»:ابن عامرولرأ  

 لفوابد:

 ٌستحب الفرح بالدٌن وٌكره الفرح بالدنٌا. -ٔ
وإنما أمر هللا تعالى بالفرح بفضله ورحمته، ألن ذلن مما ٌوجب  لال السعدي:"

انبساط النفس ونشاطها، وشكرها هلل تعالى، ولوتها، وشدة الرؼبة فً العلم واإلٌمان 

الداعً لبلزدٌاد منهما، وهذا فرح محمود، بخبلؾ الفرح بشهوات الدنٌا ولذاتها، أو 
َ اَل  لى عن[ لوم لارون له:الفرح بالباطل، فإن هذا مذموم كما لال ]تعا }اَل تَْفَرْح إِنَّ َّللاَّ

وكما لال تعالى فً الذٌن فرحوا بما عندهم من ،  [2ٌُِٙحبُّ اْلفَِرِحٌَن{ ]المصص : 
ا َجاَءتُْهْم ُرسُلُُهْم بِاْلبٌََِّناِت َفِرُحوا بَِما ِعْنَدهُْم  الباطل المنالض لما جاءت به الرسل: }فَلَمَّ

 .(ٖ)" [1ٖ{ ]ؼافر : ِمَن اْلِعْلمِ 
ومحبته وكبلمه  فإن الفرح باهلل ومعرفته ،الفرق بٌن فرح الملب وفرح النفس ظاهرإن  -ٕ

ٌَْن{ ]الرعد :  :لال تعالى ،من الملب ٌْنَاهُُم اْلِكتَاَب ٌَْفَرُحوَن بَِما أُْنِزَل إِلَ  ،[ٖٙ}َوالَِّذٌَن آتَ
فإذا كان أهل الكتاب ٌفرحون بالوحً فؤولٌاء هللا وأتباع رسوله أحك بالفرح به ولال 

ا الَِّذٌَن آَمنُوا  :تعالى }َوإِذَا َما أُْنِزَلْت سُوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن ٌَمُوُل أٌَُّكُْم َزاَدتْهُ َهِذِه إٌَِمانًا فَؤَمَّ
 .[ٕٗٔالتوبة : فََزاَدتُْهْم إٌَِمانًا َوهُْم ٌَْستَْبِشُروَن{ ]

دلٌل على أن نعمته الدٌنٌة خٌر من النعمة الدنٌوٌة كما لال تعالى فً اآلٌة وفً اآلٌة  -ٖ
ْنٌَا َوَرَفْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت :األخرى ٌْنَُهْم َمِعٌَشتَُهْم فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ }نَْحُن لََسْمنَا بَ

ا ٌَْجَمعُوَن{ ]الزخرؾ : ِلٌَتَِّخذَ بَْعُضُهْم بَْعًضا سُْخرِ  ٌٌْر ِممَّ  .[ًٌّٕٖا َوَرْحَمُت َربَِّن َخ
 المرآن

ُ أَِذَن لَكُمْ  ُ لَكُْم ِمْن ِرْزٍق فََجعَْلتُْم ِمْنهُ َحَراًما َوَحاَلاًل لُْل آّلِل  ٌْتُْم َما أَْنَزَل ّللا  ِ  }لُْل أََرأَ أَْم َعلَى ّللا 
 [7٘({ ]ٌونس : 7٘تَْفتَُروَن )
 التفسٌر:

لهإالء الجاحدٌن للوحً: أخبرونً عن هذا الرزق الذي خلمه هللا لكم من  -أٌها الرسول-لل 
متم بعضه، لل لهم: آهلل أذن لكم بذلن،  الحٌوان والنبات والخٌرات فحلَّلتم بعض ذلن ألنفسكم وحرَّ

 .أم تمولون على هللا الباطل وتكذبون؟ وإنهم لٌمولون على هللا الباطل وٌكذبون

ُ لَكُْم ِمْن ِرْزٍق{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ٌْتُْم َما أَْنَزَل َّللاَّ أخبرونً أٌها  ، أي:"[5٘}لُْل أََرأَ
 .(ٗ)"المشركون عما خلمه هللا لكم من الرزق الحبلل

 .(٘)"ٌمول: رزلا لم أحرمه علٌكم فتحرمونه على أنفسكم من نسابكم وأوالدكم لال لتادة:" 
 .(٘)"وأوالدكم
متم بعضه وحلَّلتم  ، أي:"[5٘}فََجعَْلتُْم ِمْنهُ َحَراًما َوَحبَلاًل{ ]ٌونس : لوله تعالى:  فحرَّ

 .(ٙ)"بعضه
 .(2)"هم أهل الشرن كانوا ٌحلون األنعام ما شاءوا وٌحرمون ما شاءوا لال ابن عباس:" 

                                                             
 .5ٙٓٔ/ٙ(:صٖ٘ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٕٖ-2ٕٖانظر: السبعة فً المراءات:(ٕ)
 .ٖٙٙتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .1ٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٙٓٔ/ٙ(:صٖٙٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5ٙٓٔ/ٙ(:ص1ٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
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 .(ٔ)"فً البحٌرة الساببة {:فجعلتم منه حراما وحبلال"}عن مجاهد، لوله:  
: {أرأٌتم ما أنزل هللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحبلال"}عن الضحان، فً لوله:  

ا ذََرأَ ِمَن اْلَحْرِث َواأْلَْنعَاِم نَِصٌبًا{ ِ ِممَّ إلى لوله: }َساَء َما  ،(ٕ)هو الذي لال هللا: }َوَجعَلُوا ّلِِلَّ
ٌَْحكُُموَن{

(ٖ)"(ٗ). 
ُ أَِذَن لَكُمْ لوله تعالى:  ِ تَْفتَُروَن{ ]ٌونس :  }لُْل آّلِلَّ لل لهم ٌا دمحم  ، أي:"[5٘أَْم َعلَى َّللاَّ

أخبرونً: أحصل إذٌن من هللا لكم بالتحلٌل والتحرٌم، فؤنتم فٌه ممتثلون ألمره، أم هو مجرد 
 .(٘)"افتراء وبهتان على ذي العزة والجبلل؟

 .(ٙ)"م من ذلن: فٌما حرم علٌك{لل آهلل أذن لكم أم على هللا تفترون"}عن لتادة:  

 .(2)"لال: ٌكذبون {،ٌفترون"}عن ابن عباس، لوله:  

 .(1)"أي: ٌشركون {،ٌفترون"}عن لتادة، لوله:  

 الفوابد:

 تمرٌر الوحً وإثباته للنبً ملسو هيلع هللا ىلص. -ٔ
 التحرٌم والتحلٌل من حك هللا تعالى دون سابر خلمه.إن  -ٕ

مالكاً ٌمول: لم ٌكن من أمر الناس لال ابن وهب: سمعت »لال اإلمام ابن المٌم: 
هذا حبلل، »وال َمْن مضى من سلفنا، وال أدركُت أحداً ممن ألتدي به ٌمول فً شًء: 

وما كانوا ٌجتربون على ذلن، وإنما كانوا ٌمولون: نكره كذا ونرى هذا « وهذا حرام
لون حبلل حسناً، فٌنبؽً هذا، وال نرى هذا، ورواه عنه عتٌك بن ٌعموب، وزاد: وال ٌمو

ْنهُ  ْزٍق فََجعَْلتُم ّمِ ن ّرِ ا أَنَزَل هللاُ لَكُم ّمِ ٌْتُم مَّ وال حرام، أَما سمعت لول هللا تعالى: }لُْل أََرأَ
[ الحبلل ما أحله هللا 5َ٘حَراًما َوَحبلَالً لُْل آهللُ أَِذَن لَكُْم أَْم َعلَى هللاِ تَْفتَُروَن{ ]ٌونس: 

 .(5)"رسولهورسوله، والحرام ماحرمه هللا و
لُه هللا لعباده من المنهج فإن  التشرٌع حك هلل تعالى: والمراد بالتشرٌع: ما ٌنّزِ

الذي ٌسٌرون علٌه فً العمابد والمعامبلت وؼٌرها؛ ومن ذلن التحلٌل والتحرٌم، فلٌس 
 ألحد أن ٌحل إال ما أحله هللا، وال ٌحرم إال ما حرم هللا، لال تعالى: }َواَل تَمُولُوا ِلَما

ِ اْلَكِذَب{ ]النحل:  [ ، ٙٔٔتَِصُؾ أَْلِسَنتُكُُم اْلَكِذَب َهذَا َحبَلٌل َوَهذَا َحَراٌم ِلتَْفتَُروا َعَلى َّللاَّ
ُ أَ  ُ لَكُْم ِمْن ِرْزٍق فََجعَْلتُْم ِمْنهُ َحَراًما َوَحبَلاًل لُْل آّلِلَّ ٌْتُْم َما أَْنَزَل َّللاَّ ِذَن ولال تعالى: }لُْل أََرأَ

ِ تَْفتَُروَن{ ]ٌونس: لَكُْم أَ   [ .5ْ٘م َعلَى َّللاَّ
فمد نهى هللا عن التحلٌل والتحرٌم؛ بدون دلٌل من الكتاب والسنة، وأخبر أن 
َم شٌبًا من ؼٌر  ذلن من الكذب على هللا، كما أخبر سبحانه أنَّ من أوَجَب شٌبًا أو حرَّ

، لال تعالى: }أَْم لَُهْم دلٌل فمد جعل نفسه شرًٌكا هلل فٌما هو من خصابصه، وهو التشرٌع
ُ{ ]الشورى:  ٌَؤْذَْن بِِه َّللاَّ ٌِن َما لَْم   [.ٕٔشَُرَكاُء َشَرعُوا لَُهْم ِمَن الّدِ

                                                             
 .5ٙٔٔ/ٙ(:ص5ٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .[ٖٙٔ]األنعام : (ٕ)
 .[ٖٙٔ ]األنعام :(ٖ)
 .5ٙٔٔ/ٙ(:صٓٗٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٙٔٔ/ٙ(:صٕٗٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٙٔٔ/ٙ(:صٖٗٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٙٔٔ/ٙ(:صٗٗٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٓٗ/ ٔ: المولعٌن إعبلم(5)
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ٌستدل بهذه اآلٌة على أن األصل فً جمٌع األطعمة الحل، إال ما ورد الشرع بتحرٌمه،  -ٖ
 .(ٔ)السعدي. أفاده الشٌخ ألن هللا أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده

ٗ-  
 

 المرآن
َ لَذُو فَْضٍل َعلَى الن اِس َولَ  ِ اْلَكِذَب ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة إِن  ّللا  ِكن  أَْكثََرهُْم }َوَما َظنُّ ال ِذٌَن ٌَْفتَُروَن َعلَى ّللا 

 [ٓٙ({ ]ٌونس : ٓٙاَل ٌَْشكُُروَن )
 التفسٌر:

الحساب، فٌضٌفون إلٌه تحرٌم ما لم ٌحرمه وما ظنُّ هإالء الذٌن ٌتخرصون على هللا الكذب ٌوم 
علٌهم من األرزاق واأللوات، أن هللا فاعل بهم ٌوم المٌامة بكذبهم وفِْرٌَتِهم علٌه؟ أٌحسبون أنه 
ٌصفح عنهم وٌؽفر لهم؟ إن هللا لذو فضل على خلمه؛ بتركه معاجلة َمن افترى علٌه الكذب 

 الناس ال ٌشكرون هللا على تفضله علٌهم بذلن.بالعموبة فً الدنٌا وإمهاله إٌاه، ولكن أكثر 

ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ِ اْلَكِذَب  ٌَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ وما  ، أي:"[ٓٙ}َوَما َظنُّ الَِّذٌَن 
ظنُّ هإالء الذٌن ٌتخرصون على هللا الكذب ٌوم الحساب، فٌضٌفون إلٌه تحرٌم ما لم ٌحرمه 

أٌحسبون أنه  علٌهم من األرزاق واأللوات، أن هللا فاعل بهم ٌوم المٌامة بكذبهم وفِْرٌَتِهم علٌه؟
 .(ٕ)"ٌصفح عنهم وٌؽفر لهم؟

َ لَذُو فَْضٍل َعلَى النَّ لوله تعالى:  إن هللا لذو فضل على  ، أي:"[ٓٙاِس{ ]ٌونس : }إِنَّ َّللاَّ
 .(ٖ)"خلمه؛ بتركه معاجلة َمن افترى علٌه الكذب بالعموبة فً الدنٌا وإمهاله إٌاه

 .(ٗ)"وذو إحسان جزٌل ،كثٌر لال السعدي:أي:" 
إن هللا لذو فضل "}موسى بن أبً الصباح فً لول هللا: أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن   

إذا كان ٌوم المٌامة ٌإتى بؤهل والٌة هللا فٌمومون بٌن ٌدي هللا ثبلث أصناؾ "لال:  {،على الناس
لال: فٌإتى برجل من الصنؾ األول فٌمول: عبدي لماذا عملت: فٌمول: ٌا رب خلمت الجنة 
وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعٌمها وما أعددت ألهل طاعتن فٌها فؤسهرت لٌلً 

فادخلها، ومن فضلً  إلٌها لال: فٌمول: عبدي إنما عملت الجنة هذه الجنةوأظمؤت نهاري شولا 
ٌإتى بالعبد من الصنؾ الثانً لال:  علٌن أعتمن من النار لال: ٌدخل الجنة هو ومن معه لال:

فٌمول: عبدي لماذا عملت فٌمول: ٌا رب خلمت نارا وخلمت أؼبللها وسعٌرها وسمومها 
بن فٌها وألهل معصٌتن فٌها فؤسهرت لٌلً وأطبت نهاري وٌحمومها، وما أعددت ألهل عذا

خوفا منها فٌمول: عبدي إنما عملت خوفا من النار فإنً لد أعتمن من النار، ومن فضلً علٌن 
أدخلتن جنتً فٌدخل الجنة هو ومن معه الجنة ثم ٌإتى برجل من الصنؾ الثالث فٌمول: عبدي 

عزتن لمد أسهرت لٌلً وأظمؤت نهاري شولا إلٌن لماذا عملت؟ فٌمول رب حبا لن وشولا إلٌن و
وحبا لن فٌمول تبارن وتعالى: عبدي إنما عملت حبا لً وشولا إلً فٌتجلى له الرب فٌمول ها أنا 
ذا انظر إلً ثم ٌمول: من فضلً علٌن أن أعتمن من النار وأدخلن جنتً وأزٌرن مبلبكتً وأسلم 

 .(٘)"علٌن بنفسً فٌدخل هو ومن معه الجنة

ولكن أكثر الناس ال  ، أي:"[ٓٙ}َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم اَل ٌَْشُكُروَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"ٌشكرون هللا على تفضله علٌهم بذلن

                                                             
 .2ٖٙانظر: تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖٙتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .5ٕٙٔ-5ٙٔٔ/ٙ(:ص٘ٗٗٓٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
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إما أن ال ٌموموا بشكرها، وإما أن ٌستعٌنوا بها على معاصٌه، وإما أن  لال السعدي:" 
ٌحرموا منها، وٌردوا ما من هللا به على عباده، وللٌل منهم الشاكر الذي ٌعترؾ بالنعمة، وٌثنً 

 .(ٔ)"بها على هللا، وٌستعٌن بها على طاعته
ٌشكر نعم هللا علٌه وإن المإمن ل {،ولكن أكثر الناس ال ٌشكرون"}عن لتادة، لوله:  

وذكر لنا أن أبا الدرداء كان ٌمول: ٌا رب شاكر نعمه ؼٌره، ومنهم علٌه  :لال لتادة وعلى خلمه.
 .(ٕ)"ال ٌزٌد: وٌا رب حامل فمه ؼٌر فمٌه

 الفوابد:

 حرمة الكذب على هللا، وإن صاحبه مستوجب للعذاب. -ٔ
هللا تعالى على من حّرم ما أحّل أنكر ، إذ هول العماب الذي ٌنتظر المبدلٌن لشرعهبٌان  -ٕ

هللا أو أحّل ما حّرم هللا، بمجرد اآلراء واألهواء، التً ال مستند لها، وال دلٌل علٌها ثم 
توعّدهم على ذلن ٌوم المٌامة فمال: " وما ظن الذٌن ٌفترون على هللا الكذب ٌوم المٌامة 

فهذا استفهام ٌراد منه  ،(ٖ)؟" أي: ما ظنهم أن ٌُصنع بهم ٌوم مرجعهم إلٌنا ٌوم المٌامة
تهوٌل وتفظٌع العماب األلٌم، الذي ٌنتظر المفترٌن المتمولٌن على هللا، المبّدلٌن لشرعه، 

وصٌؽة ، (ٗ)ولذا نُّكر وأُبهم، فمصٌرهم هو أسوأ المصٌر، وعمابهم هو أوخم العماب
نهم ٌا تُرى؟ الؽابب تشمل جنس الذٌن ٌفترون على هللا الكذب، وتنتظمهم جمٌعاً، فما ظ

ما الذي ٌتصورون أن ٌكون فً شؤنهم ٌوم المٌامة؟ وهو سإال تذوب أمامه جتى الجبال 
 .(٘)الصلدة الجاسٌة

 .ما أعظم نعم هللا تعالى على العباد ومع هذا فهم ال ٌشكرون إال الملٌل منهم -ٖ
 

 

 المرآن
ٌْكُْم شُُهوًدا إِْذ  }َوَما تَكُوُن فًِ َشؤٍْن َوَما تَتْلُو ِمْنهُ ِمْن لُْرآٍن َوالَ  تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إِال  كُن ا َعلَ

ٍة ِفً اِْلَْرِض َواَل ِفً الس َماِء َواَل أَْصغََر ِمْن ذَ  ِلَن تُِفٌُضوَن فٌِِه َوَما ٌَْعُزُب َعْن َرّبَِن ِمْن ِمثْمَاِل ذَر 
 [ٔٙ({ ]ٌونس : َٔٙواَل أَْكبََر إاِل  فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن )

 تفسٌر:ال
فً أمر ِمن أمورن وما تتلو من كتاب هللا من آٌات، وما ٌعمل أحد من  -أٌها الرسول-وما تكون 

هذه األمة عمبل من خٌر أو شر إال كنا علٌكم شهوًدا ُمطَِّلعٌن علٌه، إذ تؤخذون فً ذلن، 
لة من زنة نم -أٌها الرسول-وتعملونه، فنحفظه علٌكم ونجزٌكم به، وما ٌؽٌب عن علم ربن 

صؽٌرة فً األرض وال فً السماء، وال أصؽر األشٌاء وال أكبرها، إال فً كتاب عند هللا واضح 
 جلً، أحاط به علمه وجرى به للمه.

فً أمر  -أٌها الرسول-ما تكون و ، أي:"[ٔٙ}َوَما تَكُوُن فًِ َشؤٍْن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"من األمور، وال عمٍل من األعمال

 .(2)"ولت تكون فً شؤن من عبادة هللا أيّ  :أي لال الزجاج:" 

                                                             
 .2ٖٙتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .5ٕٙٔ/ٙ(:صٙٗٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1٘ٙ :العظٌم المرآن هجرةو ،(5ٕٓ/ ٗ) كثٌر ابن تفسٌر(ٖ)
 .1٘ٙ: العظٌم المرآن هجرةو ،(2٘ٔ/ ٗ) السعود أبً تفسٌر(ٗ)
 .1ٕٓٔ/ ٖ: المرآن ظبلل فً(٘)
 .]بتصرؾ[1ٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٙ/ٖمعانً المرآن: (2)
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 .(ٔ)"من حوابجن للدنٌا ولال ابن ابً زمنٌن:أي:" 
وما تمرأ من كتاب هللا شٌباً من  ، أي:"[ٔٙ}َوَما تَتْلُو ِمْنهُ ِمْن لُْرآٍن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"المرآن
 .(ٖ)"لرآن من الشؤن من -وما تلوت به  لال الزجاج:" 

 .(ٗ)"خاطب بهذا النبً ملسو هيلع هللا ىلص ابن ابً زمنٌن:لال  
 ه: }وما تتلو منه{ ولم ٌسبك ذكر المرآن؟لفإن لٌل: أٌش معنى لو لال السمعانً:" 

 الجواب عنه من وجهٌن: 
  .أحدهما أن معناه: وما تتلو من الشؤن، من لرآن

وأظهر فً لوله }من لرآن{ تفخٌما واآلخر: أنه راجع إلى المرآن أٌضا، فؤبطن فً لوله: }منه{ 
 .(٘)"له

وال تعملون أٌها الناس من خٌر  ، أي:"[ٔٙ}َواَل تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"أو شر

 .(2)"}وال تعملون{ ٌعنً: العامةولال ابن ابً زمنٌن:" 
ٌْكُْم شُُهوًدا إِْذ تُِفٌُضوَن لوله تعالى:  إال كنا شاهدٌن  ، أي:"[ٔٙفٌِِه{ ]ٌونس : }إِالَّ كُنَّا َعلَ

 .(1)"رلباء، نحصً علٌكم أعمالكم حٌن تندفعون وتخوضون فٌها
 إذا انتشروا فٌه ،إذ تنتشرون فٌه، ٌمال: أفاض الموم فً الحدٌث :أي لال الزجاج:" 
 .(5)"وخاضوا

أي: إذ تؤخذون فً ذلن الشًء نحن مشاهدون لكم راءون سامعون ،  لال ابن كثٌر:" 
أن تعبد هللا كؤنن تراه فإن لم »:لال ،«اإلحسان»ولهذا لال ، علٌه السبلم لما سؤله جبرٌل عن 

 .(ٔٔ)"(ٓٔ)«تكن تراه فإنه ٌران
 .(ٕٔ)"ٌخبرهم أنه شاهد ألعمالهم لال ابن ابً زمنٌن:" 
 .(ٖٔ)"ٌمول: تفعلون {،تفٌضون فٌهإذ "}عن ابن عباس، لوله:  
 .(ٗٔ)": فً الحك ما كان{إذ تفٌضون فٌه"}عن مجاهد لوله:  

هً الدفع  :«اإلفاضة»لال ابن األنباري: إذ تندفعون فٌه، و لال السمعانً:"
 .(٘ٔ)"بالكثرة

اإلفاضة: الدخول فً العمل. ولال ابن األنباري: تندفعون فٌه. ولٌل:  لال البؽوي:"
 .(ٙٔ)"تكثرون فٌه. واإلفاضة: الدفع بكثرة

                                                             
 .ٖٕٙ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٔ)
 .1ٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٙ/ٖمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٕٙ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٗ)
 .5ٖٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .1ٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٕٙ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (2)
 .1ٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٕٙ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .( من حدٌث عمر بن الخطاب الطوٌل1رواه مسلم فً صحٌحه برلم )(ٓٔ)
 .22ٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٖٕٙ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٕٔ)
 .5ٕٙٔ/ٙ(:ص1ٗٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٖٙٔ/ٙ(:ص5ٗٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .5ٖٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘ٔ)
 .5ٖٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٙٔ)
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ةٍ فًِ اأْلَْرِض َواَل فًِ السََّماِء{ ]ٌونس : لوله تعالى:  }َوَما ٌَْعُزُب َعْن َربَِّن ِمْن ِمثْمَاِل ذَرَّ
من زنة نملة صؽٌرة فً األرض وال فً  -أٌها الرسول-وما ٌؽٌب عن علم ربن  ، أي:"[ٔٙ

 .(ٔ)"السماء
 .(ٕ)"لال: ما ٌؽٌب عن ربن تبارن وتعالى {،وما ٌعزب عن ربن:"}عن ابن عباس  
}فً األرض وال فً السماء{ حتى  ،أي: ٌؽٌب عن ربن وزن ذرة لال ابن ابً زمنٌن:" 

 .(ٖ)"ال ٌعلمه وٌعلم موضعه
والذرة: هً النملة الصؽٌرة، ولٌل: ما ٌظهر فً شعاع الشمس. واألول  لال السمعانً:"

 .(ٗ)"هو المعروؾ
" أي: والذرة: هً النملة الحمراء الصؽٌرة، ولٌل: الذر أجزاء الهباء فً  لال البؽوي:

 .(٘)"الكوة وكل جزء منها ذرة وال ٌكون لها وزن
وال  ، أي:"[َٔٙن َواَل أَْكَبَر إِالَّ فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن{ ]ٌونس : }َواَل أَْصَؽَر ِمْن ذَلِ لوله تعالى: 

 .(ٙ)"أصؽر األشٌاء وال أكبرها، إال فً كتاب عند هللا واضح جلً، أحاط به علمه وجرى به للمه
 .(ٙ)"للمه

 .(2)"عز وجل -عند هللا  نٌ بٌّ  لال ابن ابً زمنٌن:أي:" 
 .(1)"لال: كل ذلن فً كتاب عند هللا مبٌن {،فً كتاب مبٌن"}عن لتادة، لوله:  
ٌخبر تعالى نبٌه ، صلوات هللا علٌه وسبلمه أنه ٌعلم جمٌع أحواله  لال ابن كثٌر:" 

وأحوال أمته ، وجمٌع الخبلبك فً كل ساعة وآن ولحظة ، وأنه ال ٌعُزب عن علمه وبصره 
مثماُل ذرة فً حمارتها وصؽرها فً السموات وال فً األرض ، وال أصؽر منها وال أكبر إال فً 

ٌِْب ال ٌَْعلَُمَها إِال هَُو َوٌَْعلَُم َما فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر َوَما تَْسمُُط كتاب مبٌن ، كموله : } َوِعْندَ  هُ َمفَاتُِح اْلؽَ
ٌَابٍِس إِال فًِ ِكتَاٍب ُمِبٌٍن { ]  ِمْن َوَرلٍَة إِال ٌَْعلَُمَها َوال َحبٍَّة فًِ ظُلَُماِت األْرِض َوال َرْطٍب َوال 

ٌعلم حركة األشجار وؼٌرها من الجمادات وكذلن الدواب  [ ، فؤخبر تعالى أنه 5٘األنعام : 
ْطنَ  ٌِْه إِال أَُمٌم أَْمثَالُكُْم َما فَرَّ ا السارحة فً لوله : } َوَما ِمْن َدابٍَّة فًِ األْرِض َوال َطاِبٍر ٌَِطٌُر بَِجَناَح

ٍء ثُمَّ إِلَى َربِِّهْم ٌُْحَشُروَن { ] األنعام :  ًْ [ ، ولال تعالى : } َوَما ِمْن َدابٍَّة فًِ  1ٖفًِ اْلِكتَاِب ِمْن َش
َها َوُمْستَْوَدَعَها ُكلٌّ فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن { ] هود :  ِ ِرْزلَُها َوٌَْعلَُم ُمْستََمرَّ  [. ٙاألْرِض إِال َعلَى َّللاَّ

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه األشٌاء ، فكٌؾ بعلمه بحركات المكلفٌن المؤمورٌن 
ِحٌِم الَِّذي ٌََراَن ِحٌَن تَمُوُم َوتَمَلُّبََن ِفً  بالعبادة ، كما لال تعالى : } َوتََوكَّْل َعلَى اْلَعِزٌِز الرَّ

 .(5)[" 5ٕٔ - 2ٕٔالسَّاِجِدٌَن { ] الشعراء : 
وما }كان بعض العلماء إذا اخرج من منزله كتب فً ٌده:"إبراهٌم الصنعانً، لال: عن 

لرآن وال تعملون من عمل إال كنا علٌكم شهودا إذ تفٌضون تكون فً شؤن وما تتلوا منه من 
 .(ٓٔ)"اآلٌة {،فٌه

 الفوابد:

 وجوب مرالبة هللا تعالى، وحرمه الؽفلة فً ذلن. -ٔ

                                                             
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٙٔ/ٙ(:صٓ٘ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕٙ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٖ)
 .5ٖٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ ٕ: البؽوي تفسٌر(٘)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٕٙ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (2)
 .5ٖٙٔ/ٙ(:صٔ٘ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .22ٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5ٕٙٔ/ٙ(:ص2ٗٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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 إثبات اللوح المحفوظ وتمرٌره كما صرحت به اآلٌات واألحادٌث. -ٕ
 

 المرآن
ٌِْهْم َواَل ُهْم  ِ اَل َخْوٌف َعلَ  [ٕٙ({ ]ٌونس : ٌَْٕٙحَزنُوَن )}أاََل إِن  أَْوِلٌَاَء ّللا 

 التفسٌر:
أال إن أولٌاء هللا ال خوؾ علٌهم فً اآلخرة من عماب هللا، وال هم ٌحزنون على ما فاتهم من 

 حظوظ الدنٌا.

ٌِْهْم{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ِ اَل َخْوٌؾ َعلَ أال إن أولٌاء هللا ال  ، أي:"[ٕٙ}أاََل إِنَّ أَْوِلٌَاَء َّللاَّ
 .(ٔ)"فً اآلخرة من عماب هللاخوؾ علٌهم 

ٌمول تعالى ذكره: أال إن أنصار هللا ال خوؾ علٌهم فً اآلخرة من عماب  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"، وهو النصٌر«ولً»جمع « األولٌاء»و ..هللا، ألن هللا رضً عنهم فآمنهم من عمابه

 .(ٖ)"ٌعنً: فً اآلخرة {،ال خوؾ علٌهم"}عن سعٌد بن جبٌر:  
 .(ٗ)"ال ٌخافون على ذرٌتهم فإن هللا تعالى ٌتوالهم الماوردي:ٌعنً:"ولال  
 .(٘)"ال خوؾ علٌهم أن ٌدخلوا جهنم ولال مماتل:" 
 .(ٙ)"انزعاج فً النفس من تولع مكروه«: الخوؾ» لال السمعانً:" 
ٌَاَء َّللاَِّ »وفً    :ألوال ،ها هنا«أَْوِل

، (2). لاله ابن عباسعلٌهم من سٌما الخٌر واإلخبات هم لوٌم ٌُْذَكُر هللا لرإٌتهم، لماأن: أحدها
 .(5)عبد هللا بن أبً الهذٌل، و(1)والمسٌب
سُبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن "أولٌاء هللا"، فمال: الذٌن إذا "عن سعٌد بن جبٌر، لال: وروي  

 .(ٓٔ)"ُرُإوا ذُكر هللا
 .(ٔٔ)لاله اإلمام الطبري .{ٌَتَّمُونَ الَِّذٌَن َءاَمنُوا َوَكانُواْ }هم والثانً: 
 .(ٕٔ): هم الراضون بالمضاء ، والصابرون على الببلء ، والشاكرون على النعماء والثالث
 .(ٖٔ): هم من توالت أفعالهم على موافمة الحكوالرابع

 : هم المتحابون فً هللا تعالى.والخامس
إن من عباد هللا عباًدا ٌؽبطهم األنبٌاء "أبً هرٌرة، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: روي عن  

والشهداء! لٌل: من هم ٌا رسول هللا؟ فلعلنا نحبُّهم! لال: هم لوم تحابُّوا فً هللا من ؼٌر أمواٍل 
ٌحزنون إذا  وال أنساب، وجوههم من نور، على منابر من نور، ال ٌخافون إذا خاؾ الناس، وال

 .(ٗٔ){"أال إن أولٌاء هللا ال خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون}حزن الناس. ولرأ: 

                                                             
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٔٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٙ٘ٔ/ٙ(:ص2٘ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٔٗٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .5ٖٖ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .5ٔٔ/٘ٔ(:ص22ٖٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٔٔ/٘ٔ(:ص22ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٓٔ/٘ٔ(:ص22ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٓٔ/٘ٔ(:ص22ٓ1ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٕٔ-ٕٕٔ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٓٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٔٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔٔ/٘ٔ(:ص22ٖٔٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
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وال هم ٌحزنون على ما فاتهم من  ، أي:"[َٕٙواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:}
 .(ٔ)"حظوظ الدنٌا

 .(ٕ)"وال هم ٌحزنون على ما فاتهم من الدنٌا لال الطبري:أي:" 
 .(ٖ)"ٌعنً: ال ٌحزنون للموت {،وال هم ٌحزنون"}عن سعٌد بن جبٌر:  
 .(ٗ)"على دنٌاهم ألن هللا تعالى ٌعوضهم عنها {وال هم ٌحزنون} ولال الماوردي:ٌعنً:" 

 .(ٗ)"عنها
 .(٘)"أن ٌخرجوا من الجنة أبدا {وال هم ٌحزنون} ولال مماتل:" 
 .(ٙ)"هم ٌمع فً الملب لنوع عارض«: الحزن» لال السمعانً:" 
 الفوابد:

، من ثمرات اإلٌمان: حصول البشارة بكرامة هللا، واألمن التام من جمٌع الوجوهأنه  -ٔ
ٌَا َوفًِ اآْلِخَرِة{  والبشارة الكاملة بكل خٌر، لالت عالى: ْن }لَُهُم اْلبُْشَرى فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ

 [.ٗٙ]سورة ٌونس: 
ومكارهه فمن آمن إٌمانا ٌرضاه هللا، والٌة هللا تعالى بطاعته وموافمته فً محابه أن  -ٕ

 واتمى هللا فً أداء الفرابض واجتناب المناهً فمد صار ولً هللا وهللا ولٌه.
 

 المرآن
 [ٖٙ({ ]ٌونس : ٖٙ}ال ِذٌَن آَمنُوا َوَكانُوا ٌَت مُوَن )

 التفسٌر:
عند هللا، وكانوا وصفات هإالء األولٌاء، أنهم الذٌن صدَّلوا هللا واتبعوا رسوله وما جاء به من 

 ٌتمون هللا بامتثال أوامره، واجتناب معاصٌه.

وصفات هإالء األولٌاء، أنهم الذٌن  ، أي:"[ٖٙ}الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(2)"صدَّلوا هللا واتبعوا رسوله وما جاء به من عند هللا

 .(1)"ٌعنً: ألروا وصدلوا بوحدانٌة هللا تعالى لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(5)"ٌمول تعالى ذكره: الذٌن صدلوا هلل ورسوله، وما جاء به من عند هللا لال الطبري:" 

 .(5)"هللا
وكانوا ٌتمون هللا بامتثال أوامره،  ، أي:"[ٖٙ}َوَكانُوا ٌَتَّمُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"واجتناب معاصٌه
 .(ٔٔ)"وكانوا ٌتَّمون هللا بؤداء فرابضه واجتناب معاصٌه لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"وٌتمون الشرن والفواحش لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٖٔ)"أبى أن ٌُتَمَبَّل اإلٌمان إال بالتموى لال ابن زٌد:" 

                                                             
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٔٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٙ٘ٔ/ٙ(:ص2٘ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٔٗٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٖٗ/ٕماتل بن سلٌمان:تفسٌر م (٘)
 .5ٖٖ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕٔ/ٕبحر العلوم: (1)
 .ٖٕٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٕٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٕٔ/ٕبحر العلوم: (ٕٔ)
 .ٖٕٔ/٘ٔ(:ص22ٔٙٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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 الفوابد:

المنافمٌن بٌان هللا سبحانه ألولٌاء هللا، وتفرٌمه بٌنهم وبٌن المتشبهٌن بهم من أعداء هللا  -ٔ
 والفجار.

 .فالمإمنون أولٌاء هللا، وهللا تعالى ولٌهم، المتمٌن للمإمنٌن ثابتة الوالٌةأن  -ٕ
ؤولٌاءه هم {، فالذٌن آمنوا وكانوا ٌتمون}أولٌاء هللا الكاملون فهم الموصوفون فً  -ٖ

لن األولٌاء، فجعل كل من ٌإمن باهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص وٌتمً داخبل فً س، المإمنون المتمون
 فاآلٌة تعّم وتصدق على أن كل مإمن متمً فإنه من األولٌاء.

، وهذا ٌستفاد من أرشد هللا تعالى إلى أن الولً هو العالم، وأن العالم هو العامل بعلمه -ٗ
َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء{ ]فاطر: تعالى لوله: ْوِلٌَاَء }أاَل إِنَّ أَ ولوله تعالى:[ ، 1ٕ}إِنََّما ٌَْخَشى َّللاَّ

ٌَتَّمُوَن{ ]ٌونس:  ٌِْهْم َوال هُْم ٌَْحَزنُوَن، الَِّذٌَن آَمنُوا َوَكانُوا  ِ ال َخْوٌؾ َعلَ  [ .ٖٙ، َّٕٙللاَّ
 

 المرآن
ِ ذَِلَن هَُو اْلفَْوُز اْلعَظِ  ْنٌَا َوفًِ اآْلِخَرِة اَل تَْبِدٌَل ِلَكِلَماِت ّللا  ({ ٗٙ) ٌمُ }لَُهُم اْلبُْشَرى فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ

 [ٗٙ]ٌونس : 

 التفسٌر:
هم، ومنها الرإٌا الصالحة ٌراها المإمن  لهإالء األولٌاء البشارة من هللا فً الحٌاة الدنٌا بما ٌسرُّ
أو ترى له، وفً اآلخرة بالجنة، ال ٌخلؾ هللا وعده وال ٌؽٌِّره، ذلن هو الفوز العظٌم؛ ألنه 

 مطلوب محبوب.اشتمل على النجاة ِمن كل محذور، والظَّفَر بكل 

ْنٌَا َوفًِ اآْلِخَرِة{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ٌَاةِ الدُّ لهإالء  ، أي:"[ٗٙ}لَُهُم اْلبُْشَرى فًِ اْلَح
هم، وفً اآلخرة بالجنة  .(ٔ)"األولٌاء البشارة من هللا فً الحٌاة الدنٌا بما ٌسرُّ

ٌمول تعالى ذكره: البشرى من هللا فً الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة، ألولٌاء  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"هللا الذٌن آمنوا وكانوا ٌتمون

ْنٌَا َوفًِ اآْلِخَرةِ{ ]ٌونس : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[ٗٙ}لَُهُم اْلبُْشَرى فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ

الموت بؤن ٌعلم أٌن هو من لبل أن ٌموت ، أحدها : أن البشرى فً الحٌاة الدنٌا هً البشارة عند 
 .(٘)والزهري ،(ٗ)والضحان ،(ٖ)وفً اآلخرة الجنة ، لاله لتادة

له ، وفً  الثانً : أن البشرى فً الحٌاة الدنٌا الرإٌا الصالحة ٌراها الرجل الصالح أو تُرى
وعبادة بن  ،(2)وأبو هرٌرة ،(ٙ)أبو الدرداء -ملسو هيلع هللا ىلص-اآلخرة الجنة ، روى ذلن عن رسول هللا 

وابن  ،(ٔٔ)، وبه لال عروة(ٓٔ)، وعبدهللا بن عمر(5)عبد هللا بن عمرو بن العاص، و(1)الصامت
 .(ٖ)، وعطاء(ٕ)، وإبراهٌم(ٔ)، ومجاهد(ٖٔ)، وٌحٌى بن ابً كثٌر(ٕٔ)عباس

                                                             
 .]بتصرؾ[ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٗٔ/٘ٔ(:ص22٘2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٓٗٔ/٘ٔ(:ص22٘1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٓٗٔ/٘ٔ(:ص22٘2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/٘ٔ(:ص22ٔ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٔٔ/٘ٔ(:ص22ٕ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٙٔ/٘ٔ(:ص22ٔ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٔٔ/٘ٔ(:ص22ٕ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .5ٖٔ/٘ٔ(:ص22٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٔ/٘ٔ(:ص22ٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1ٖٔ/٘ٔ(:ص22ٗ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2ٖٔ/٘ٔ(:ص22ٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)



ٔ5ٖ 
 

وبمٌت ذهبت النبّوة "عن أم كرز الكعبٌة: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: وروي 
 .(ٗ)"المبّشرات

أفاده  : أن البشرى فً الحٌاة الدنٌا الثناء الصالح، وفً اآلخرة إعطاإه كتابه بٌمٌنه.والثالث
 .(٘)الماوردي

. إذا خرجوا من لبورهم فً اآلخرةو ،الرإٌا الصالحات: البشرى فً الحٌاة الدنٌاأن  والرابع:
 .(ٙ)مماتلوهذا لول 

وأولى األلوال فً تؤوٌل ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره أخبر  لال الطبري:" 
أّن ألولٌابه المتمٌن البشرى فً الحٌاة الدنٌا، ومن البشارة فً الحٌاة الدنٌا الرإٌا الصالحة ٌراها 
المسلم أو ترى له  ومنها بشرى المبلبكة إٌاه عند خروج نفسه برحمة هللا، كما روي عن النبً 

أن المبلبكة التً تحضره عند خروج نفسه، تمول لنفسه: اخرجً إلى رحمة هللا »: ملسو هيلع هللا ىلص
 . (2)«ورضوانه

ومنها: بشرى هللا إٌاه ما وعده فً كتابه وعلى لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من الثواب الجزٌل، كما 
ِر الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا }لال جل ثناإه:  اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها األَْنَهارُ َوبَّشِ  {الصَّ

 [ .ٕ٘اآلٌة، ]سورة البمرة: 

وكل هذه المعانً من بشرى هللا إٌاه فً الحٌاة الدنٌا بشره بها، ولم ٌخصص هللا من ذلن 
ما فً اآلخرة معنى دون معنى، فذلن مما عمه جل ثناإه: أن )لهم البشرى فً الحٌاة الدنٌا( ، وأ

 .(1)فالجنة"
ِ{ ]ٌونس : لوله تعالى:   .(5)"هللا ال إخبلؾ لوعد ، أي:"[ٗٙ}اَل تَْبِدٌَل ِلَكِلَماِت َّللاَّ
معناه: إن هللا ال ُخْلَؾ لوعده، وال تؽٌٌر لموله عما لال، ولكنه ٌُْمضً  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"لخلمه مواعٌَده وٌنجزها لهم
الحجاج الخطبة، فوضع ابن عمر رأَسه فً ِحْجري، فمال الحجاج: أطال "عن نافع لال:  

إن ابن الزبٌر بّدل كتاب هللا! فمعد ابن عمر فمال: ال تستطٌع أنت ذان وال ابن الزبٌر! ال تبدٌل 
لكلمات هللا! فمال الحجاج: لمد أوتٌت علًما إن نفعن! لال أٌوب: فلما ألبل علٌه فً خاّصة نفسه 

 .(ٔٔ)"سَكتَ 
 كما ظاهرة وسلم، علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب أخبلق فٌه المدر عظٌم خبر وهذا 

 الٌمظة ومن والعمل، المول من المنكر إنكار ومن الجبابرة، هٌبة ترن من رسولهم، علمهم
 ومن علٌهم، والوالة أمرابهم أخطاء جهرة الناس تعلٌم ومن األعمال، ومماصد الكبلم لمعانً
 أمر األمر كان إذا فؤما. أنفسهم خاصة فً ٌمسهم األذى كان إذا الجبابرة هإالء أذى على الصبر

 على وٌنهاهم ٌؤمرهم جمٌعًا، والجبابرة الدٌانٌن إلى بالحك المنزل الكتاب وأمر رسوله، وأمر هللا

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٔ/٘ٔ(:ص22ٗ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٖٔ/٘ٔ(:ص22ٗ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٖٔ/٘ٔ(:ص22ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٖٔ/٘ٔ(:ص22ٖٕٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٖٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .لرٌب مكان فً بلفظه أجده أن أستطع لم إسناد، بؽٌر حدٌث(2)
 .ٔٗٔ-ٓٗٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٔٗٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 أبً طرٌك من ،ٖٓٗ ،5ٖٖ: ٕ المستدرن فً الحاكم رواهو. ٔٗٔ/٘ٔ(:ص22٘5ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)

 شرط على صحٌح حدٌث هذا: " ولال. أٌوب كلمة فٌه لٌس بمثله، أٌوب، عن علٌة، بن إسماعٌل عن النعمان،
 .الذهبً ووافمه ،" ٌخرجاه ولم الشٌخٌن،
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 والمرص اللذع على لسانه ودرب الدماء، سفح سٌفه عود لد جباًرا ٌخافون ال فهم السواء،
 .(ٔ)!وهداتها أبمتها النببلء، هإالء كان أمة هللا فرحم. واللجاجة

ذلن هو الفوز الذي ال فوز  ، أي:"[ٗٙ}ذَِلَن هَُو اْلَفْوُز اْلعَِظٌُم{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"وراءه، والظفر بالممصود الذي ال ٌُضاهى

الفوز  وهً-ٌمول تعالى ذكره: هذه البشرى فً الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"الظفر بالحاجة والطَّلبة والنجاة من النار :، ٌعنً-العظٌم
 الفوابد:

 البشرى هً ما ٌكرم هللا به برإٌا صالحة ٌراها الولً أو ترى له. -ٔ
األولٌاء هم أهل اإلٌمان والتموى فالكافر والفاجر ال ٌكون ولٌا أبدا، إال إذا آمن الكافر،  -ٕ

 المنهٌات.وبر الفاجر بفعل الصالحات وترن 
 

 المرآن
ِ َجِمٌعًا ُهَو الس ِمٌُع اْلعَِلٌُم ) ةَ ّلِِل   [٘ٙ({ ]ٌونس : ٘ٙ}َواَل ٌَْحُزْنَن لَْولُُهْم إِن  اْلِعز 

 التفسٌر:
لول المشركٌن فً ربهم وافتراإهم علٌه وإشراكهم معه األوثان  -أٌها الرسول-وال ٌحزنن 

وة الكاملة والمدرة التامة فً الدنٌا واآلخرة، وهو السمٌع واألصنام؛ فإن هللا تعالى هو المتفرد بالم
 أللوالهم، العلٌم بنٌاتهم وأفعالهم.

لول  -أٌها الرسول-وال ٌحزنن  ، أي:"[٘ٙ}َواَل ٌَْحُزْنَن لَْولُُهْم{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"المشركٌن فً ربهم وافتراإهم علٌه وإشراكهم معه األوثان واألصنام

 .(٘)"ال ٌحزنن إٌعادهم وتكذٌبهم وتظاهرهم علٌن :أي الزجاج:"لال  
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ال ٌحزنَن، ٌا دمحم، لول هإالء المشركٌن  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"فً ربهم ما ٌمولون، وإشراكهم معه األوثان واألصنام
م، وتشاورهم فً تدبٌر هبلكن وإبطال تكذٌبهم لن، وتهدٌده {:لولهم} لال الزمخشري:" 

 .(2)"أمرن، وسابر ما ٌتكلمون به فً شؤنن
 .(1)«أحزنه»، من «وال ٌحزنن»ولرئ:  
ِ َجِمًٌعا{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ةَ ّلِِلَّ فإن هللا تعالى هو المتفرد بالموة  ، أي:"[٘ٙ}إِنَّ اْلِعزَّ

 .(5)"الكاملة والمدرة التامة فً الدنٌا واآلخرة
 .(ٓٔ)"فهو ناصرن وناصر دٌنه ،إن الؽلبة هلل لال الزجاج:أي:" 
الؽلبة والمدرة هلل }جمٌعا{ هو ناصرن، وناصر دٌنن، والمنتمم  :ٌعنً لال البؽوي:" 

 .(ٔٔ)"منهم

                                                             
 ( والكبلم للمحمك.ٖ،)الهامش:ٔٗٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٗٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕ/ٖمعانً المرآن: (٘)
 .ٕٗٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖ٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .2ٖ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (1)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٕ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٗٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
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ٌمول تعالى ذكره: فإن هللا هو المنفرد بعزة الدنٌا واآلخرة، ال شرٌن له  لال الطبري:" 
فٌها، وهو المنتمم من هإالء المشركٌن المابلٌن فٌه من المول الباطل ما ٌمولون، فبل ٌنصرهم 

ه شًء  .(ٔ)"عند انتمامه منهم أحٌد، ألنه ال ٌُعَازُّ
ن هللا ٌعز من ٌشاء، كما لال فً آٌة إن العزة هلل جمٌعا ٌعنً: أ"لال سعٌد بن المسٌب: و 
، وعزة الرسول والمإمنٌن باهلل فهً [1: المنافمون] {وهلل العزة ولرسوله وللمإمنٌن}أخرى: 
 .(ٕ)"كلها هلل

إن العزة هلل استبناؾ بمعنى التعلٌل، كؤنه لٌل: مالى ال أحزن؟ فمٌل،  لال الزمخشري:" 
فً ملكة هللا جمٌعا، ال ٌملن أحد شٌبا منها ال هم وال إن العزة هلل جمٌعا، أى إن الؽلبة والمهر 

ُ أَلَْؼِلبَنَّ أَنَا َوُرسُِلً{ ]المجادلة :  }إِنَّا َلنَْنُصُر ، [ٕٔؼٌرهم، فهو ٌؽلبهم وٌنصرن علٌهم }َكتََب َّللاَّ
 .(ٖ)"[ُٔ٘رسُلَنَا{ ]ؼافر : 

، بالفتح بمعنى: ألن العزة على صرٌح التعلٌل. ومن جعله «أن العزة» :ولرأ أبو حٌوة 
 .(ٗ) ثم أنكره، فالمنكر هو تخرٌجه، ال ما أنكر من المراءة به {لولهم}بدال من 
وهو السمٌع أللوالهم، العلٌم بنٌاتهم  ، أي:"[٘ٙ}هَُو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(٘)"وأفعالهم
ٌمول: وهو ذو السمع لما ٌمولون من الفرٌة والكذب علٌه، وذو علم بما  الطبري:"لال  

 .(ٙ)"ٌضمرونه فً أنفسهم وٌعلنونه، ُمْحًصى ذلن علٌهم كله، وهو لهم بالمرصاد
ٌسمع ما ٌمولون. وٌعلم ما ٌدبرون وٌعزمون علٌه. وهو مكافبهم  لال الزمخشري:أي:" 

 .(2)"بذلن
 الفوابد:

الداعً إلى هللا تعالى أن ال ٌحزنه ألوال أهل الباطل وأكاذٌبهم حتى ال على المإمن  -ٔ
 ٌنمطع عن دعوته، ولٌعلم أن العزة هلل جمٌعا وسوؾ ٌعزه بها، وٌذل أعداءه.

 :«العلٌم»، «السمٌع»اثبات اسمٌن من أسمابه تعالى، وهما: -ٕ
لحاجات، الذي ٌسمع جمٌع األصوات باختبلؾ اللؽات على تفنن ا: هو "«السمٌع»فـ -

 .(1)"فالسر عنده عبلنٌة البعٌد عنده لرٌب
 :(5)وسمعه تعالى نوعان

احدهما: سمعه لجمٌع األصوات الظاهرة والباطنة، الخفٌة والجلٌة، واحاطته 
 التامة بها.

ومنه  والثانً: سمع اإلجابة منه للسابلٌن والداعٌن والعابدٌن فٌصٌبهم وٌثٌبهم،
َعاِء{  سمع هللا لمن »ولول المصلً  [، 5ٖ]إبراهٌم:لوله تعالى: }إِنَّ َرّبًِ لََسِمٌُع الدُّ

 .استجاب :أي، «حمده
فبل ٌخفى علٌه شًء من ، المحٌط علمه بكل شًء:هو «العلٌم»ومن أسمابه تعالى:  -

 .(ٓٔ)األشٌاء
 

                                                             
 .ٕٗٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .2ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٖ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٗٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖ٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .5ٕٓوتفسٌر أسماء هللا الحسنى للسعدي:، 1ٔٔ:الشافٌة الكافٌة توضٌح(1)
 .ٕٓٔ، تفسٌر اسماء هللا الحسنى للسعدي:ٖ٘:المبٌن الواضح الحكانظر:  (5)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٓٔ)
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 المرآن
ِ َمْن فًِ الس َماَواِت َوَمْن  ِ شَُرَكاَء ِإْن }أاََل إِن  ّلِِل  ِفً اِْلَْرِض َوَما ٌَت بُِع ال ِذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدوِن ّللا 

 [ٙٙ({ ]ٌونس : ٌَٙٙت بِعُوَن إاِل  الظ ن  َوإِْن هُْم إاِل  ٌَْخُرُصوَن )
 التفسٌر:

أال إن هلل كل َمن فً السموات ومن فً األرض من المبلبكة، واإلنس، والجن وؼٌر ذلن. وأي 
شًء ٌتَّبع َمن ٌدعو ؼٌر هللا من الشركاء؟ ما ٌتَّبعون إال الشن، وإن هم إال ٌكذبون فٌما ٌنسبونه 

 إلى هللا.

ِ َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض{ ]ٌونس : لوله تعالى:  أال إن  ، أي:"[ٙٙ}أاََل إِنَّ ّلِِلَّ
 .(ٔ)"هلل كل َمن فً السموات ومن فً األرض من المبلبكة، واإلنس، والجن وؼٌر ذلن

العمبلء الممٌزٌن وهم  :ٌعنى {،من فً السماوات ومن فً األرض} لال الزمخشري:" 
المبلبكة والثمبلن، وإنما خصهم، لٌإذن أن هإالء إذا كانوا له وفً ملكته فهم عبٌد كلهم، وهو 

الى، ربهم وال ٌصلح أحد منهم للربوبٌة، وال أن ٌكون شرٌكا له فٌها، فما وراءهم سبحانه وتع
مما ال ٌعمل أحك أن ال ٌكون له ندا وشرٌكا، ولٌدل على أن من اتخذ ؼٌره ربا من ملن أو إنسى 

 .(ٕ)"فضبل عن صنم أو ؼٌر ذلن، فهو مبطل تابع لما أدى إلٌه التملٌد وترن النظر
ِ شَُرَكاَء{ ]ٌونس :  }َوَمالوله تعالى:  وأي شًء  ، أي:"[ٌَٙٙتَّبُِع الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(ٖ)"ٌتَّبع َمن ٌدعو ؼٌر هللا من الشركاء؟
أى: وما ٌتبعون حمٌمة الشركاء وإن كانوا ٌسمونها شركاء، ألن  لال الزمخشري:" 

فً معنى االستفهام، ٌعنى: وأى  {وما ٌتبع}وٌجوز أن ٌكون  ...شركة هللا فً الربوبٌة محال
 .(ٗ)"شًء ٌتبعون

 هو استفهام معناه: وأي شًء ٌتبع الذٌن ٌدعون من دون هللا شركاء؟ لال البؽوي:" 
ولٌل: وما ٌتبعون حمٌمة، ألنهم ٌعبدونها على ظن أنهم شركاء فٌشفعون لنا، ولٌس على ما 

 .(٘)"ٌظنون
وما }، بالتاء، ووجهه أن ٌحمل «تدعون»ولرأ على بن أبى طالب رضى هللا عنه: 

على االستفهام، أى: وأى شًء ٌتبع الذٌن تدعونهم شركاء من المبلبكة والنبٌٌن، ٌعنى:  {ٌتبع
 }أُولَبَِن الَِّذٌَن ٌَْدعُونَ  :أنهم ٌتبعون هللا وٌطٌعونه، فما لكم ال تفعلون مثل فعلهم؟ كموله تعالى

ثم صرؾ الكبلم عن الخطاب إلى الؽٌبة فمال: إن  ،2ٌَْ٘بتَؽُوَن إِلَى َربِِّهُم اْلَوِسٌلَة{ ]اإلسراء : 
 .(ٙ)ٌتبع هإالء المشركون إال الظن، وال ٌتبعون ما ٌتبع المبلبكة والنبٌون من الحك

{ ]ٌونس : لوله تعالى:  َّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ  .(2)"ن إال الشنما ٌتَّبعو ، أي:"[ٙٙ}إِْن ٌَت
 .(1)"ٌظنون أنها تمربهم إلى هللا تعالى لال البؽوي:" 
 .(5)"إن ٌتبعون إال ظنهم أنها شركاء لال الزمخشري:" 
وإن هم إال ٌكذبون فٌما  ، أي:"[ٙٙ}َوإِْن هُْم إِالَّ ٌَْخُرُصوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"ٌنسبونه إلى هللا

                                                             
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (٘)
 .1ٖ٘-2ٖ٘/ٕانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٗٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (1)
 .2ٖ٘/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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 .(ٔ)"ٌكذبون لال البؽوي:" 
 .(ٕ)"ٌحزرون وٌمدرون أن تكون شركاء تمدٌرا باطل لال الزمخشري:" 
 الفوابد:

ما ٌعبد من دون هللا لم ٌمم علٌه عابدوه أي دلٌل وال ٌملكون له حجة وإنما هم مملدون  -ٔ
 ٌتبعون الظنون واألوهام.

تباع الظن والذي هو مجرد حدس وخرص وأوهام والذي ال ٌنبنً على علم، فإنه أن ا -ٕ
سبب من أسباب الضبلل حسب سنته سبحانه وتعالى، فمد سجل المرآن الكرٌم وال شن 

فً كثٌر من اآلٌات على كفار لرٌش ضبللهم بسبب إتباعهم الظن ـ كسابمٌهم من 
الكافرٌن ـ وذلن بجعل األصنام شركاء هلل، وبعبادتهم لها وزعمهم أنهم مجبورون فً 

 .ضبللهم هذا وؼٌهم
َّبُِع  ِ َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض َوَما ٌَت لال سبحانه وتعالى: }أاََل إِنَّ ّلِِلَّ
َّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِْن هُْم إِالَّ ٌَْخُرُصوَن{ ]ٌونس :  ِ شَُرَكاَء إِْن ٌَت الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ٙٙ ] 
َّبِعُ  ولال تعالى: َ  }َوَما ٌَت ٌْبًا إِنَّ َّللاَّ أَْكثَُرهُْم إِالَّ َظنًّا إِنَّ الظَّنَّ اَل ٌُْؽِنً ِمَن اْلَحّكِ َش

 [.َٖٙعِلٌٌم بَِما ٌَْفعَلُوَن{ ]ٌونس : 
ٌَْب فٌَِها لُْلتُْم َما نَْدِري َما  ِ َحكٌّ َوالسَّاَعةُ اَل َر ولال تعالى: }َوإِذَا لٌَِل إِنَّ َوْعَد َّللاَّ

ِمنٌَِن{ ]الجاثٌة :  السَّاَعةُ إِنْ  ٌْ  [ٕٖنَظُنُّ إِالَّ َظنًّا َوَما نَْحُن بُِمْستَ
عباد فمراء إلى هللا، محتاجون إلٌه، ال ٌملكون ألنفسهم ضرا وال نفعا، فضبل أن الخلك  -ٖ

 ، ومن اآلٌات التً تثبت هذه الحمٌمة:عن أن ٌملكوا لؽٌرهم
ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْؽِربُ  - ٔ  [ .ٕٗٔ{ ]البمرة: لوله تعالى: }ّلِِلَّ

ِ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ ]البمرة  - ٕ ، 5ٓٔ، آل عمران: 1ٕٗولوله سبحانه: }ّلِِلَّ
 [ .ٖٔ، النجم: ٕٖٔ، ٖٔٔ، ٕٙٔ، النساء: 5ٕٔ

ِ َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]النساء:  - ٖ  [ .ٗٙ، النور: ٘٘، ٌونس: 2ٓٔولوله عز وجل: }ّلِِلَّ

، ٌونس: 2ٔٔ، النساء: ٕ٘٘ولال جل وعبل: }لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ ]البمرة:  - ٗ
 [ .ٖ٘، ٗ، الشورى: ٗٙ، الحج: ٙ، طه: ٕ، إبراهٌم: 1ٙ

 [ .ٕ٘ولال سبحانه: }َولَهُ َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]النحل:  - ٘

ِ ُمْلنُ  - ٙ َماَواِت َواأْلَْرِض{ ]المابدة:  ولال تعالى: }َوّلِِلَّ ، ٕٗ، النور: ٕٓٔ، 1ٔ، 2ٔالسَّ
 [ .2ٖ، الجانثة: 5ٗالشورى: 

َماَواِت َواأْلَْرِض{ ]البمرة:  - 2 ، األعراؾ: ٓٗ، المابدة: 2ٓٔولال عز وجل: }لَهُ ُمْلُن السَّ
 [ .5،البروج:٘، ٕ، الحدٌد: 1٘، الزخرؾ: ٗٗ، الزمر: ٕ، الفرلان: ٙٔٔ، التوبة: 1٘ٔ

 [ .ٔولال عز وجل: }لَهُ اْلُمْلُن َولَهُ اْلَحْمُد{ ]التؽابن:  - 1

 [ .ٔولال جل وعبل: }تََباَرَن الَِّذي بٌَِِدِه اْلُمْلُن{ ]تبارن:  - 5

 [ .ٕولال تعالى: }َمِلِن النَّاِس{ ]الناس:  - ٓٔ

                                                             
 .ٕٗٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .2ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
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 [ .ٕٙولال سبحانه: }لُِل اللَُّهمَّ َماِلَن اْلُمْلِن{ ]آل عمران:  - ٔٔ

 [ .٘٘ولال جل وعبل: }ِعْنَد َمِلٌٍن ُمْمتَِدٍر{ ]الممر:  - ٕٔ

ٍء{ ]ٌس:  - ٖٔ ًْ  [ .1ٗولال عز وجل: }فَسُْبَحاَن الَِّذي ِبٌَِدِه َملَكُوُت ُكّلِ َش

ٌِْه إِْن كُنْ  - ٗٔ ٍء َوهَُو ٌُِجٌُر َواَل ٌَُجاُر َعلَ ًْ تُْم تَْعلَُموَن ولال جل وعبل: }لُْل َمْن بٌَِِدِه َملَكُوُت كُّلِ َش
ِ لُْل فَؤَنَّى تُْسَحُروَن{ ]المإمنون:   [ .15 -11َسٌَمُولُوَن ّلِِلَّ

ِ{ ]األنعام:  - ٘ٔ  [ .ٕٔولال سبحانه وتعالى: }لُْل ِلَمْن َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض لُْل ّلِِلَّ

َماَواِت َوَمنْ  - ٙٔ ِ َمْن فًِ السَّ  [ .ٙٙفًِ اأْلَْرِض{ ]ٌونس: ولال تعالى: }أاََل إِنَّ ّلِِلَّ

 [ .5ٔولال سبحانه: }َولَهُ َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]األنبٌاء:  - 2ٔ

ِ لُْل أَفَبَل تَذَكَُّروَن{  - 1ٔ ولال تعالى: }لُْل ِلَمِن اأْلَْرُض َوَمْن فٌَِها إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن َسٌَمُولُوَن ّلِِلَّ
 [ .1٘-1ٗ]المإمنون: 

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الفاتحة:  - 5ٔ ، الصافات: ٓٔ، ٌونس: ٘ٗ، األنعام: ٕولال سبحانه: }اْلَحْمُد ّلِِلَّ
 [ .٘ٙ، ؼافر: 2٘، الزمر: 1ٕٔ

، البمرة: ٕ]الفاتحة: -ٖ٘-ٕٓتنبٌه: وصؾ هللا سبحانه بؤنه رب العالمٌن فً عدة آٌات، انظر: 
، ٌونس: ٕٔٔ، ٗٓٔ، 1ٙ، ٔٙ، ٗ٘األعراؾ:  ،ٕٙٔ، 2ٔ، ٘ٗ، األنعام: 1ٕ، المابدة: ٖٔٔ
، 5ٕٔ، 1ٓٔ، ٘ٙٔ، ٗٙٔ، ٘ٗٔ، 2ٕٔ، 5ٓٔ، 51، 22، 2ٗ، ٙٔ، الشعراء: 2ٖ، ٓٔ

، ٙٙ، ؼافر: 2٘، الزمر: 1ٕٔ، 12، الصافات: 12، ٕ، السجدة: ٖٓ، المصص: ٗٗ، 1النمل: 
، ٖٗالة: ، الحٕ٘، الملم: ٙٔ، الحشر: 1ٓ، الوالعة: ٕٙ، الجاثٌة: ٙٗ،الزخرؾ: 5فصلت: 
 [ .5، المطففٌن:5ٕ، 2ٕالتكوٌر: 

ِ اْلَحْمُد َرّبِ السََّماَواِت َوَرّبِ اأْلَْرِض َرّبِ اْلَعالَِمٌَن{ ]الجاثٌة:  - ٗ٘ َّ  [ .ٖٙولال سبحانه: }لِلََفِ

ُ{ ]الرعد:  - ٘٘ َماَواِت َواأْلَْرِض لُِل َّللاَّ  [ .ٙٔولال جل مجده: }لُْل َمْن َربُّ السَّ

َماَواِت السَّْبعِ َوَربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظٌِم{ ]المإمنون: ولال سب - ٙ٘  [ .1ٙحانه: }لُْل َمْن َربُّ السَّ

نَُهَما{ ]الصافات:  - 2٘ ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ [ ، }َرّبِ{ ... ٙٙ، ص: ٘ولال هلالج لج: }َربُّ السَّ
 [ .ٗٔ{ ]الكهؾ: [ ، }َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض 2ٖ، النبؤ: 2]الدخان: 

 [ .ٕٔ، الشورى: ٖٙولال جل وعبل: }لَهُ َممَاِلٌُد السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]الزمر:  - 1٘

ِ ِمٌَراُث السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]آل عمران:  - 5٘  [ .ٓٔ، الحدٌد:1ٓٔولال جل مجده: }َوّلِِلَّ

ٌُْر اْلَحاِكِمٌَن{  - ٓٙ  [ .1ٓ، ٌوسؾ: 5ٓٔ، ٌونس: 12]األعراؾ: ولال سبحانه: }َوهَُو َخ

 [ .ٕ٘ولال تعالى: }َوأَْنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِمٌَن{ ]هود:  - ٔٙ

ِ{ ]األنعام:  - ٕٙ  [ .2ٙ، ٓٗ، ٌوسؾ: 2٘ولال جل وعبل: }إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ّلِِلَّ

ُ ٌَْحكُُم اَل ُمعَّمَِب ِلُحْكِمِه{ ]الرعد:  - ٖٙ  . [ٔٗولال سبحانه: }َوَّللاَّ

ٌِْه تُْرَجعُوَن{ ]المصص:  - ٗٙ َل  [ .11، 2ٓولال تعالى: }لَهُ اْلُحْكُم َوإِ
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ِ اْلَكبٌِِر{ ]ؼافر:  - ٘ٙ ًّ ِل ِ اْلعَ  [ .ٕٔولال جل شؤنه: }فَاْلُحْكُم ّلِِلَّ

ُ ِبؤَْحَكِم اْلَحاِكِمٌَن{ ]التٌن:  - ٙٙ ٌَْس َّللاَّ  [ .1ولال عز وجل: }أَلَ

ٙ2 -  ِ  [ .2َخَزابُِن السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]المنافمون:  ولال سبحانه: }َوّلِِلَّ

ُ َعِزًٌزا َحِكًٌما{ ]الفتح:  - 1ٙ َماَواِت َواأْلَْرِض َوَكاَن َّللاَّ ِ ُجنُوُد السَّ  [ .2، ٗولال جل وعبل: }َوّلِِلَّ

ن تنبٌه: هذه اآلٌات وأمثالها كلها تدل على أن هللا تعالى: هو الرب المالن المتصرؾ فً الكو
 وحده ال شرٌن له سبحانه.

ٌَْب  - 5ٙ ُ َولَْو كُْنُت أَْعلَُم اْلؽَ ا إِالَّ َما َشاَء َّللاَّ ولال سبحانه: }لُْل اَل أَْمِلُن ِلنَْفِسً نَْفعًا َواَل َضرًّ
ًَ السُّوُء{ ]األعراؾ:  ِن ٌِْر َوَما َمسَّ  [ .11ٔاَلْستَْكثَْرُت ِمَن اْلَخ

ُ{ ]ٌونس:ولال تعالى: }لُْل اَل أَمْ  - 2ٓ ا َواَل َنْفعًا إِالَّ َما َشاَء َّللاَّ  [ .5ِٗلُن ِلنَْفِسً َضرًّ

ا َواَل َرَشًدا{ ]الجن:  - 2ٔ  [ .ٕٔولال جل وعبل: }لُْل إِّنًِ اَل أَْمِلُن لَكُْم َضرًّ

ٌء{ ]آل عمران:  - 2ٕ ًْ ٌَْس لََن ِمَن اأْلَْمِر َش  [ .1ٕٔولال سبحانه: }لَ

ٌْبًا{ ]المابدة:ولال عز وجل: }َومَ  - 2ٖ ِ َش ُ فِتْنَتَهُ فَلَْن تَْمِلَن لَهُ ِمَن َّللاَّ  [ .ْٔٗن ٌُِرِد َّللاَّ

ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء{ ]المصص:  - 2ٗ  َ  [ .ٙ٘ولال سبحانه: }إِنََّن اَل تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت َولَِكنَّ َّللاَّ

ٌِْه َكِلَمةُ اْلعَذَ  - 2٘  [ .5ٔاِب أَفَؤَْنَت تُْنِمذُ َمْن فًِ النَّاِر{ ]الزمر:ولال جل شؤنه: }أَفََمْن َحكَّ َعلَ

ولال سبحانه: }َولَالُوا لَْن نُْإِمَن لََن َحتَّى تَْفُجَر َلنَا ِمَن اأْلَْرِض ٌَْنبُوًعا أَْو تَكُوَن لََن َجنَّةٌ ِمْن  - 2ٙ
َر اأْلَْنَهاَر ِخبَللََها تَْفِجًٌرا أَْو تُسْ  ِ نَِخٌٍل َوِعَنٍب فَتُفَّجِ ًَ بِاّلِلَّ نَا ِكَسًفا أَْو تَؤْتِ ٌْ َماَء َكَما َزَعْمَت َعلَ ِمَط السَّ

ٌٌْت ِمْن ُزْخُرٍؾ أَْو تَْرلَى فًِ السََّماِء َولَْن نُْإِمَن ِلُرلٌَِِّن َحتَّ  َل َواْلَمبَلبَِكِة لَبٌِبًل أَْو ٌَكُوَن لََن بَ ّزِ ى تُنَ
ٌْنَا ِكتَابًا َنْمَرُإهُ لُْل سُْبَحانَ   [ .5ٖ-5َٓربًِّ َهْل كُْنُت إِالَّ بََشًرا َرسُواًل{ ]اإلسراء  َعلَ

ٌِّنٍَة ِمْن َرّبًِ َوَكذَّْبتُْم بِِه َما ِعْنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه إِِن اْلُحْكمُ  - 22  ولال جل وعبل: }لُْل إِنًِّ َعلَى بَ
ٌُْر اْلفَاِصِلٌَن  ِ ٌَمُصُّ اْلَحكَّ َوهَُو َخ ٌِْنً إِالَّ ّلِِلَّ ًَ اأْلَْمُر بَ لُْل لَْو أَنَّ ِعْنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه لَمُِض

ٌْنَكُْم{ ]األنعام:   [ .1٘-2َ٘وبَ

ًَ نََفمًا فًِ اأْلَْرِض أَْو  - 21 ٌَْن إِْعَراُضُهْم فَإِِن اْستََطْعَت أَْن تَْبتَِؽ ولال سبحانه: }َوإِْن َكاَن َكبَُر َعلَ
ُ لََجَمعَُهْم َعلَى اْلُهَدى فَبَل تَكُونَنَّ ِمَن اْلَجاِهِلٌَن{  سُلًَّما فًِ السََّماءِ  فَتَؤْتٌَُِهْم بِآٌٍَة َولَْو َشاَء َّللاَّ

 [ .ٖ٘]األنعام:

ٌٍْر فَُهَو َعَلى  - 25 ُ ِبُضّرٍ فَبَل َكاِشَؾ لَهُ إِالَّ هَُو َوإِْن ٌَْمَسْسَن بَِخ ولال جل وعبل: }َوإِْن ٌَْمَسْسَن َّللاَّ
ٍء لَِدٌٌر{ ]األنعام: كُّلِ  ًْ  [ .2َٔش

ٌٍْر فَبَل َرادَّ  - 1ٓ ُ ِبُضّرٍ فَبَل َكاِشَؾ لَهُ إِالَّ هَُو َوإِْن ٌُِرْدَن بَِخ ولال عز وجل: }َوإِْن ٌَْمَسْسَن َّللاَّ
 [ .2ِٓٔلفَْضِلِه ٌُِصٌُب بِِه َمْن ٌََشاُء{ ]ٌونس: 

النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌملن لنفسه نفعا وال ضرا، فضبل تنبٌه: هذه اآلٌات وأمثالها تدل داللة لاطعة على أن 
 عن أن ٌملن لؽٌره، وفضبل عن أن ٌتصرؾ فً الكون.

ِ َواَل أَْعلَُم  - 1ٔ ولال جل وعبل عن رسوله نوح علٌه السبلم: }َواَل أَلُوُل لَكُْم ِعْنِدي َخَزابُِن َّللاَّ
ٌَْب{ ]هود:   [ .ٖٔاْلؽَ
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ٌْنَُهَما اْلَمْوُج فََكاَن ِمَن ولال سبحانه: }لَا - 1ٕ ِ ِإالَّ َمْن َرِحَم َوَحاَل بَ ٌَْوَم ِمْن أَْمِر َّللاَّ َل اَل َعاِصَم اْل
 [ .ٖٗاْلُمْؽَرلٌَِن{ ]هود: 

ولال جل وعبل: }َونَاَدى نُوٌح َربَّهُ فَمَاَل َرّبِ إِنَّ اْبنًِ ِمْن أَْهِلً َوإِنَّ َوْعَدَن اْلَحكُّ َوأَْنَت  - 1ٖ
ٌَْس لَنَ أَحْ  ٌُْر َصاِلحٍ فَبَل تَْسؤَْلنًِ َما لَ ٌَْس ِمْن أَْهِلَن إِنَّهُ َعَمٌل َؼ  بِِه ِعْلٌم َكُم اْلَحاِكِمٌَن لَاَل ٌَانُوُح إِنَّهُ َل

ٌَْس ِلً بِِه  ِعْلٌم َوإِالَّ تَْؽِفْر إِنًِّ أَِعظَُن أَْن تَكُوَن ِمَن اْلَجاِهِلٌَن لَاَل َرّبِ ِإنًِّ أَعُوذُ بَِن أَْن أَْسؤَلََن َما لَ
 [ .2ٗ-ِ٘ٗلً َوتَْرَحْمنًِ أَكُْن ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]هود: 

ِن  - 1ٗ ٌْ ُ َمثبًَل ِللَِّذٌَن َكفَُروا اِْمَرأَةَ نُوحٍ َواْمَرأَةَ لُوٍط َكاَنتَا تَْحَت َعْبَد ولال عز وجل: }َضَرَب َّللاَّ
ٌِْن فََخانَتَاهَُما فَلَ  اِخِلٌَن{ ِمْن ِعبَاِدنَا َصاِلَح ٌْبًا َولٌَِل اْدُخبَل النَّاَر َمَع الدَّ ِ َش ْم ٌُْؽِنٌَا َعْنُهَما ِمَن َّللاَّ

 [ .ٓٔ]التحرٌم: 

ٍء{ ]الممتحنة:  - 1٘ ًْ ِ ِمْن َش  [ .ٗولال سبحانه حكاٌة عن خلٌله: }َوَما أَْمِلُن لََن ِمَن َّللاَّ

ٍء إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ولال تعالى حكاٌة عن الكرٌم ابن الكرٌم: }َوَما أُ  - 1ٙ ًْ ِ ِمْن َش ْؼنًِ َعْنكُْم ِمَن َّللاَّ
ِ{ ]ٌوسؾ:   [ .2ّٙلِِلَّ

ٍء{ ]ٌوسؾ:  - 12 ًْ ِ ِمْن َش  [ .1ٙولال جل ثناإه: }َما َكاَن ٌُْؽِنً َعْنُهْم ِمَن َّللاَّ

 [ .ٕ٘ ولال جل وعبل: }لَاَل َرّبِ إِنًِّ اَل أَْمِلُن إِالَّ نَْفِسً َوأَِخً{ ]المابدة: - 11

ٌَْراِت َوٌَْدعُونَنَا َرَؼًبا َوَرَهًبا َوَكانُوا لَنَا  - 15 ولال سبحانه: }إِنَُّهْم َكانُوا ٌَُساِرعُوَن فًِ اْلَخ
 [ .5َٓخاِشِعٌَن{ ]األنبٌاء: 

ّرِ َعنْ  - 5ٓ كُْم َواَل تَْحِوٌبًل ولال سبحانه: }لُِل اْدعُوا الَِّذٌَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدونِِه فَبَل ٌَْمِلكُوَن َكْشَؾ الضُّ
َعذَابَهُ{  أُولَبَِن الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ٌَْبتَؽُوَن إِلَى َربِِّهُم اْلَوِسٌلَةَ أٌَُُّهْم أَْلَرُب َوٌَْرُجوَن َرْحَمتَهُ َوٌََخافُونَ 

 [ .2٘]اإلسراء: 

ٌَْمِلكُونَ  - 5ٔ ا{ ]الرعد:  ولال عز وجل: }لُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْوِلٌَاَء اَل  أِلَْنفُِسِهْم نَْفعًا َواَل َضرًّ
ٔٙ. ] 

ٌْبًا َوهُْم ٌُْخلَمُوَن َواَل ٌَْمِلكُوَن  - 5ٕ ولال سبحانه وتعالى: }َواتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهًة اَل ٌَْخلُمُوَن َش
ٌَاةً َواَل نُ  ا َواَل نَْفعًا َواَل ٌَْمِلكُوَن َمْوتًا َواَل َح  [ .ُٖشوًرا{ ]الفرلان: أِلَْنفُِسِهْم َضرًّ

ةٍ فًِ السََّماَواِت َوالَ  - 5ٖ ِ اَل ٌَْمِلكُوَن ِمثْمَاَل ذَرَّ  فًِ ولال هلالج لج: }لُِل اْدعُوا الَِّذٌَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 [ .ٕٕاأْلَْرِض َوَما لَُهْم فٌِِهَما ِمْن ِشْرٍن َوَما لَهُ ِمْنُهْم ِمْن َظِهٌٍر{ ]سبؤ: 

زْ و - 5ٗ ِ الّرِ ٌَْمِلكُوَن لَكُْم ِرْزلًا فَاْبتَؽُوا ِعْنَد َّللاَّ ِ اَل  َق لال سبحانه: }إِنَّ الَِّذٌَن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 [ .2َٔواْعبُُدوهُ َواْشكُُروا لَهُ{ ]العنكبوت: 

ُ َربُّكُْم لَهُ اْلُمْلُن َوالَِّذٌَن تَْدعُونَ  - 5٘ ِمْن ُدونِِه َما ٌَْمِلكُوَن ِمْن لِْطِمٌٍر إِْن  ولال تعالى: }ذَِلكُُم َّللاَّ
 [ .ٗٔ-ٖٔتَْدعُوهُْم اَل ٌَْسَمعُوا ُدَعاَءكُْم َولَْو َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَكُْم{ ]فاطر: 

ّكِ َوهُْم ولال عز من لابل: }َواَل ٌَْمِلُن الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدونِِه الشَّفَاَعةَ إِالَّ َمْن َشِهَد بِاْلحَ  - 5ٙ
 [ .1ٌَْٙعلَُموَن{ ]الزخرؾ: 

ُر  - 52 ٌْ ٌْبًا َوهُْم ٌُْخَلمُوَن أَْمَواٌت َؼ ِ اَل ٌَْخلُمُوَن َش ولال جل من لابل: }َوالَِّذٌَن ٌَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 [ .ٕٕ -ٕٔأَْحٌَاٍء َوَما ٌَْشعُُروَن أٌََّاَن ٌُْبَعثُوَن{ ]النحل: 
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ٌَا - 51 ِ لَْن ولال جل ثناإه: } أٌََُّها النَّاُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمعُوا لَهُ إِنَّ الَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ٌَْستَْنِمذُوهُ ِمْنهُ َضعَُؾ الطَّالِ  ٌْبًا اَل  ُب َواْلَمْطلُوُب{ ٌَْخلُمُوا ذُبَاًبا َولَِو اْجتََمعُوا لَهُ َوإِْن ٌَْسلُْبُهُم الذُّبَاُب َش

 .[ 2ٖ]الحج: 

ِ أَُرونًِ َماذَا َخلَمُوا ِمَن  - 55 ٌْتُْم شَُرَكاَءكُُم الَِّذٌَن تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ ولال سبحانه: }لُْل أََرأَ
 [ .ٓٗاأْلَْرِض أَْم لَُهْم ِشْرٌن فًِ السََّماَواِت{ ]فاطر: 

ٔٓٓ -  ِ ٌْتُْم َما تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ أَُرونًِ َماذَا َخلَمُوا ِمَن اأْلَْرِض أَْم لَُهْم ولال تعالى: }لُْل أََرأَ
ِ َمْن اَل ٌَْستَِجٌُب لَهُ إَِلى ٌَْوِم اْلِمٌَ  ْن ٌَْدعُو ِمْن ُدوِن َّللاَّ اَمِة ِشْرٌن فًِ السََّماَواِت....* َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

 [ .٘-َٗوهُْم َعْن ُدَعابِِهْم َؼافِلُوَن{]األحماؾ: 

ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة فَبَل ُمْمِسَن لََها َوَما ٌُْمِسْن فَبَل ُمْرِسَل لَهُ ِمْن  ولال جل ثناإه: - ٔٓٔ }َما ٌَْفتَحِ َّللاَّ
 [ .ٕبَْعِدِه َوهَُو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم{ ]فاطر: 

ْن ٌَْمِلُن السَّ  - ٕٓٔ ْمَع َواأْلَْبَصاَر ولال جل من لابل: }لُْل َمْن ٌَْرُزلُكُْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض أَمَّ
 ُ ٌَمُولُوَن َّللاَّ ِ َوَمْن ٌَُدبُِّر اأْلَْمَر فََس ًّ ٌِِّت َوٌُْخِرُج اْلَمٌَِّت ِمَن اْلَح ًَّ ِمَن اْلَم  فَمُْل أَفَبَل َوَمْن ٌُْخِرُج اْلَح

بَلُل فَ  ُ َربُّكُُم اْلَحكُّ فََماذَا بَْعَد اْلَحّكِ إِالَّ الضَّ  [ .ٕٖ-ٖٔؤَنَّى تُْصَرفُوَن{ ]ٌونس: تَتَّمُوَن فَذَِلكُُم َّللاَّ

ٌََرةُ{ ]المصص:  - ٖٓٔ  [ .1ٙولال عز من لابل: }َوَربَُّن ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء َوٌَْختَاُر َما َكاَن لَُهُم اْلِخ

 إلى ؼٌر ذلن من اآلٌات المباركات.

 
 المرآن

ٌَْل ِلتَْسكُنُوا فٌِِه  ({ 9َٙوالن َهاَر ُمْبِصًرا إِن  ِفً ذَِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَْسَمعُوَن )}هَُو ال ِذي َجعََل لَكُُم الل 
 [9ٙ]ٌونس : 

 التفسٌر:
اللٌل لتسكنوا فٌه وتهدإوا من عناء الحركة فً طلب المعاش،  -أٌها الناس-هو الذي جعل لكم 

نهار وحال وجعل لكم النهار؛ لتبصروا فٌه، ولتسعَْوا لطلب رزلكم. إن فً اختبلؾ اللٌل وال
أهلهما فٌهما لَداللةً وحجًجا على أن هللا وحده هو المستحك للعبادة، لموم ٌسمعون هذه الحجج، 

 وٌتفكرون فٌها.

َل ِلتَْسكُنُوا فٌِِه{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ٌْ هو الذي جعل  ، أي:"[2ٙ}هَُو الَِّذي َجعََل لَكُُم اللَّ
 .(ٔ)"من عناء الحركة فً طلب المعاش اللٌل لتسكنوا فٌه وتهدإوا -أٌها الناس-لكم 

 .(ٕ)"لتؤووا فٌه من نصب النهار :ٌعنً لال مماتل:" 
ثم نبه على عظٌم لدرته ونعمته الشاملة لعباده التً ٌستحك بها أن  لال الزمخشري:" 

ٌوحدوه بالعبادة، بؤنه جعل لهم اللٌل مظلما لٌسكنوا فٌه مما ٌماسون فً نهارهم من تعب التردد 
 .(ٖ)"فً المعاش

 .(ٗ)": ٌسكن فٌه كل طابر ودابة{اللٌل سكنا}عن لتادة فً لول هللا:  
وجعل لكم النهار؛ لتبصروا فٌه،  ، أي:"[2ُٙمْبِصًرا{ ]ٌونس :  }َوالنََّهارَ لوله تعالى: 

 .(٘)"ولتسعَْوا لطلب رزلكم

                                                             
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٙ2ٔ/ٙ(:ص5ٙٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
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 .(ٔ)"منٌرا :أي لال لتادة:" 
 .(ٕ)"ضٌاء ونورا لتتؽلبوا فٌه لمعاٌشكم لال مماتل:" 
 .(ٖ)"والنهار مضٌبا ٌبصرون فٌه مطالب أرزالهم ومكاسبهم لال الزمخشري:" 
 .(ٗ)"آٌة النهارالشمس "لال مجاهد:  
إن فً اختبلؾ اللٌل  ، أي:"[2ٙ}إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَْسَمعُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

والنهار وحال أهلهما فٌهما لَداللةً وحجًجا على أن هللا وحده هو المستحك للعبادة، لموم ٌسمعون 
 .(٘)"هذه الحجج، وٌتفكرون فٌها

 .(ٙ)"المواعظ {لموم ٌسمعون}لعبلمات  :ٌعنً {،آلٌات}فً هذا  :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(2)"لموم ٌسمعون سماع معتبر مدكر لال الزمخشري:" 
لال: هو الرجل ٌبعث بخاتمه إلى  {،إن فً ذلن آلٌات"}عن سعٌد بن جبٌر، لوله:  

 .(1)"أهله

 الفوابد:

 العبادة له ونفٌها عما سواه.مظاهر لدرة هللا تعالى فً الخلك والتدبٌر كافٌة فً إثبات  -ٔ
لما فً ذلن من مصالح للعباد وألن النهار للعمل وفٌه التعب، واللٌل ، نعمة اللٌل والنهار -ٕ

للنوم وفٌه الراحة؛ وذلن ألن اللٌل إذا تؽشى الكابنات وسكنت فٌه األشٌاء ٌسترٌح 
جسمٌة على  البدن، فخلُك هللا لهذه األشٌاء المتضادة المختلفة مع ما فٌها من نعمة

الكابنات دلٌٌل على وحدانٌته تعالى؛ ألنه وحده الذي جعل اللٌل سكنًا أي ساجًٌا مظلًما 
 لتسكن فٌه األشٌاء

من آٌات هللا العظٌمة الدالة على وجوده ووحدانٌته، تعالب اللٌل والنهار، وما أودعه هللا  -ٖ
 .فً الشمس والممر من النور واإلضاءة

 
 المرآن
ًُّ لَهُ َما فًِ الس َماَواِت َوَما فًِ اِْلَْرِض إِْن ِعْنَدكُْم ِمْن }لَالُوا  ُ َولًَدا سُْبَحانَهُ هَُو اْلغَنِ ات َخذَ ّللا 

ِ َما اَل تَْعلَُموَن )  [1ٙ({ ]ٌونس : 1ٙسُْلَطاٍن بَِهذَا أَتَمُولُوَن َعلَى ّللا 

 التفسٌر:
بكة بنات هللا، أو المسٌح ابن هللا. تمدَّس هللا عن ذلن لال المشركون: اتخذ هللا ولًدا، كمولهم: المبل

ه، هو الؽنً عن كل ما سواه، له كل ما فً السموات واألرض، فكٌؾ ٌكون له ولد  كله وتنزَّ
ممن خلك وكل شًء مملون له؟ ولٌس لدٌكم دلٌل على ما تفترونه من الكذب، أتمولون على هللا 

 ما ال تعلمون حمٌمته وصحته؟

ُ َولًَدا{ ]ٌونس : الى:لوله تع  لال المشركون: اتخذ هللا ولًدا،  ، أي:"[1ٙ}لَالُوا اتََّخذَ َّللاَّ
 .(5)"كمولهم: المبلبكة بنات هللا، أو المسٌح ابن هللا

                                                             
 .5ٙ2ٔ/ٙ(:ص2ٓٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .1ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٙ2ٔ/ٙ(:ص2ٓٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1ٖ٘/ٕالكشاؾ: (2)
 .5ٙ2ٔ/ٙ(:ص2ٔٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (5)
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{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ًُّ ه، هو  ، أي:"[1ٙ}سُْبَحانَهُ هَُو اْلؽَِن تمدَّس هللا عن ذلن كله وتنزَّ
 .(ٔ)"الؽنً عن كل ما سواه

 .(ٕ)"إذ لالوا علٌه البهتان عظم نفسه": لتادة لال

 .(ٖ)"ٌمول: سبحان: عجب {،سبحانه"}عن ابن عباس فً لوله: 

له كل ما فً  ، أي:"[1ٙ}لَهُ َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"فكٌؾ ٌكون له ولد ممن خلك وكل شًء مملون له؟ السموات واألرض

بلؽنً أن هللا خلك "عن ؼالب بن عجرة، ثنا رجل من أهل الشام فً مسجد منى لال:  
الشجر لم ٌكن فً األرض شجرة ٌؤتٌها بنو آدم إال أصابوا فٌها منفعة  األرض وخلك ما فٌها من

ولال كان لهم فٌها منفعة، ولم تزل األرض والشجر كذلن حتى تكلم فجرة من بنً آدم بتلن 
 .(٘)"العظٌمة بمولهم: اتخذ هللا ولدا فلما تكلموا فٌها الشعرت األرض وشان الشجرالكلمة 

ولٌس لدٌكم دلٌل على ما  ، أي:"[1ٙ}إِْن ِعْنَدكُْم ِمْن سُْلَطاٍن بَِهذَا{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"تفترونه من الكذب

وروي عن عكرمة ودمحم بن كعب  .(2)"كل سلطان فً المرآن حجة"عن ابن عباس لال:  
 .(1)كعب وسعٌد بن جبٌر والسدي والضحان، والنضر بن عدي نحو ذلن

ِ َما اَل تَْعلَُموَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  أتمولون على هللا ما ال  ، أي:"[1ٙ}أَتَمُولُوَن َعلَى َّللاَّ
 .(5)"تعلمون حمٌمته وصحته؟

 .(ٓٔ)"المول الكذب والباطل ولالوا علٌه ما ال ٌعلمون لال لتادة:" 
 الفوابد:

 كفر من ٌنسب إلى هللا تعالى أي نمص كالولد والشرٌن أو العجز مطلما. -ٔ
 كل دعوى ال ٌمٌم لها صاحبها برهانا لاطعا وحجة واضحة فبل لٌمة لها وال ٌحفل بها. -ٕ

 
 المرآن

ِ اْلَكِذَب اَل ٌُْفِلُحوَن )}لُْل إِن  ال ِذٌَن ٌَْفتَُروَن َعلَى   [7ٙ({ ]ٌونس : 7ّٙللا 

 التفسٌر:
لل: إن الذٌن ٌفترون على هللا الكذب باتخاذ الولد وإضافة الشرٌن إلٌه، ال ٌنالون مطلوبهم فً 

 الدنٌا وال فً اآلخرة.

ِ اْلَكِذَب اَل ٌُْفِلُحونَ لوله تعالى:  لل:  ، أي:"[5ٙ{ ]ٌونس : }لُْل إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ
 .(ٔٔ)"إن كل من كذب على هللا ال ٌفوز وال ٌنجح

                                                             
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٙ2ٔ/ٙ(:ص2ٕٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٙ1ٔ/ٙ(:ص2ٗٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٙ1ٔ/ٙ(:ص2ٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٙ1ٔ/ٙ(:ص2٘ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.5ٙ1ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (1)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٙ1ٔ/ٙ(:ص2ٙٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
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إن الذٌن ٌفترون على }ٌا دمحم، لهم  {لل}ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص:  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"الدنٌا، ٌمول: ال ٌَْبمَون فً {ال ٌفلحون}، فٌمولون علٌه الباطل، وٌّدعون له ولًدا {هللا الكذب
أي: كل مفتر هذا شؤنه، وٌدخل فٌه هإالء دخوال أولٌا. وذكر الكذب مع  لال الشوكانً:" 

االفتراء للتؤكٌد، كما سبك فً مواضع من الكتاب العزٌز. والمعنى: أن هإالء الذٌن ٌكذبون على 
 .(ٕ)"ربهم ال ٌفوزون بمطلب من المطالب

 .(ٖ)"بإضافة الولد إلٌهٌفترون على هللا الكذب  لال الزمخشري:" 
 .(ٗ)"أي: ال ٌنجون{"اَل ٌُْفِلُحونَ لال السمعانً: } 
لال الكلبً: ال ٌإمنون، ولٌل: ال ٌنجون، ولٌل: ال ٌفوزون،  "{:اَل ٌُْفِلُحونَ لال الثعلبً:} 

 .(٘)"ولٌل: ال ٌبمون فً الدنٌا
ِ اْلَكِذَب اَل ٌُْفِلُحون لال الزجاج:"}   هذا ولؾ التمام، {،لُْل إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ

ٌْنَا َمْرِجعُُهْم ثُمَّ نُِذٌمُُهُم اْلعَذَاَب الشَِّدٌَد بَِما َكانُوا ٌَْكفُُروَن{ َل ْنٌَا ثُمَّ إِ ]ٌونس :  ولوله:}َمتَاٌع فًِ الدُّ
 .(ٙ)"الدنٌا مرفوع على معنى ذلن متاع فً، [2ٓ

 الفوابد:

أهل الكذب على هللا كالدجالٌن والسحرة وأهل البدع والخرافات ال ٌفلحون ونهاٌتهم  -ٔ
 الخسران.

أكثر ضبلل األمم فً صفة الولد، فمالت الٌهود: عزٌر ابن هللا، ولالت النصارى: أن  -ٕ
الجن، ولال المسٌح ابن هللا، ولال مشركو العرب: المبلبكة بنات هللا، وأمهاتهن سروات 

بها من لبل: الهنادن والبوذٌون وؼٌرهم من ٌطول الممام بذكرهم. ولهذا كثر فً 
النصوص تنزٌه هللا عن صفة الولد، والرد على من افتراها بطرق متعددة، منها: 

لال تعالى: }َولَالُوا ، التشنٌع بؤهل هذه الفرٌة، وتمبٌح ممالتهم، ووعٌدهم بؤعظم العموبات
ٌْبًا إِدًّا * تََكاُد السََّمَواُت ٌَتَفَطَّْرَن ِمْنهُ َوتَْنَشكُّ اأْلَْرُض اتََّخذَ الرَّ  ْحَمُن َولًَدا * لَمَْد ِجبْتُْم َش

ْحَمِن َولًَدا{ ]مرٌم:  [، ولال: }َوٌُْنِذَر الَِّذٌَن لَالُوا 5ٔ - 11َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل َهدًّا * أَْن َدَعْوا ِللرَّ
ُ َولَدً  ا * َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم َواَل آِلَبَابِِهْم َكبَُرْت َكِلَمةً تَْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم إِْن ٌَمُولُوَن اتََّخذَ َّللاَّ

ًُّ لَهُ َما فًِ ٘، ٗإِالَّ َكِذبًا{ ]الكهؾ:  ُ َولًَدا سُْبَحانَهُ هَُو اْلؽَنِ [، ولال: }لَالُوا اتََّخذَ َّللاَّ
ِ َما اَل تَْعلَُموَن * السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَرْ  ِض إِْن ِعْنَدكُْم ِمْن سُْلَطاٍن بَِهذَا أَتَمُولُوَن َعلَى َّللاَّ

َنا َمْرِجعُُهمْ  ٌْ ٌَا ثُمَّ إِلَ ْن ِ اْلَكِذَب اَل ٌُْفِلُحوَن * َمتَاعٌ فًِ الدُّ  ثُمَّ لُْل إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْفتَُروَن َعلَى َّللاَّ
[، فؤوعد من كذب علٌه 2ٓ - 1َٙد بَِما َكانُوا ٌَْكفُُروَن{ ]ٌونس: نُِذٌمُُهُم اْلعَذَاَب الشَِّدٌ

باستدراجهم فً الدنٌا، وتملٌل مدة متاعهم  بدعوى الولد بعدم الفبلح فً الدارٌن، وذلن
 .(2) فٌها، حتى ٌضطرهم إلى أعظم العموبات فً اآلخرة

 
 المرآن

ٌْنَا َمْرِجعُُهمْ  ْنٌَا ثُم  إِلَ ({ ]ٌونس : 9ٓثُم  نُِذٌمُُهُم اْلعَذَاَب الش ِدٌَد بَِما َكانُوا ٌَْكفُُروَن ) }َمتَاعٌ فًِ الدُّ
9ٓ] 

 التفسٌر:

                                                             
 .ٙٗٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٗ٘/ٕفتح المدٌر: (ٕ)
 .1ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .5ٖ٘/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٓٗٔ/٘الكشؾ والبٌان: (٘)
 .2ٕ/ٖمعانً المرآن: (ٙ)
 .2ٗ - ٓٙ: التنٌر لدمحم النصرانٌة الدٌانة فً الوثنٌة العمابد، و ٕ٘ٗ/ ٕ كثٌر ابن تفسٌر: انظر(2)
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إنما ٌتمتعون فً الدنٌا بكفرهم وكذبهم متاًعا لصًٌرا، ثم إذا انمضى أجلهم فإلٌنا مصٌرهم، ثم 
 نذٌمهم عذاب جهنم بسبب كفرهم باهلل وتكذٌبهم رسل هللا، وجحدهم آٌاته.

ْنٌَا{ ]ٌونس : تعالى:لوله   متاعٌ للٌل فً الدنٌا ٌتمتعون به مدة  ، أي:"[2ٓ}َمتَاعٌ فًِ الدُّ
 .(ٔ)"حٌاتهم

 .(ٕ)"لهم تمتع ٌسٌر فً الدنٌا :أي لال الماسمً:" 
ثم بٌن سبحانه أن هذا االفتراء وإن فاز صاحبه بشًء من المطالب  لال الشوكانً:" 

مستؤنفة، لبٌان أن  : خبر مبتدأ محذوؾ، الجملة:{متاع}فٌكون  ..العاجلة فهو متاع للٌل فً الدنٌا
ما ٌحصل للمفتري بافترابه لٌس بفابدة ٌعتد بها، بل هو متاع ٌسٌر فً الدنٌا ٌتعمبه العذاب 

 .(ٖ)"الشدٌد بسبب الكفر الحاصل بؤسباب من جملتها: الكذب على هللا

نٌا للٌل لال رحم هللا عبدا سمعت الحسن ٌمول: متاع الد"هشام بن حسان، لال:  عن 
 .(ٗ)"صاحبها على ذلن

ٌْنَا َمْرِجعُُهْم{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ثم معادهم ورجوعهم إلٌنا للجزاء  ، أي:"[2ٓ}ثُمَّ إِلَ
 .(٘)"والحساب
 .(ٙ)"فً اآلخرة لال مماتل:" 
 .(2)"أي : ٌوم المٌامة لال ابن كثٌر:" 
 .(1)"الموت والرجوع إلى هللا -أي المتاع-ثم ٌتعمبه لال الشوكانً:" 
ثم فً  ، أي:"[2ٓ}ثُمَّ نُِذٌمُُهُم اْلعَذَاَب الشَِّدٌَد بَِما َكانُوا ٌَْكفُُروَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(5)"اآلخرة نذٌمهم العذاب الموجع األلٌم بسبب كفرهم وكذبهم على هللا
 .(ٓٔ)"إن المبلبكة ولد هللا :بمولهم لال مماتل:" 
بسبب كفرهم وافترابهم وكذبهم على هللا ، فٌما ، أي : الموجع المإلم كثٌر:"لال ابن  

 .(ٔٔ)"ادعوه من اإلفن والزور
واآلٌة لبٌان أن ما ٌتراءى من فوزهم بالحظوظ الدنٌوٌة، بمعزل من أن  لال الماسمً:" 

ٌكون من جنس الفبلح. كؤنه لٌل: كٌؾ ال ٌفلحون وهم فً ؼبطة ونعٌم؟ فمٌل: هو متاع ٌسٌر 
 .(ٕٔ)"فً الدنٌا. ولٌس بفوز بالمطلوب

 الفوابد:

وسعة الرزق ال ٌنبؽً للمإمن أن ٌؽتر بما ٌرى علٌه أهل الباطل والشر من المتع  -ٔ
 وصحة البدن فإن ذلن متاع الحٌاة الدنٌا، ثم ٌإول أمرهم إلى خسران دابم.

 
 

 المرآن

                                                             
 .5ٗ٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٗ/ٙمحاسن التؤوٌل: (ٕ)
 .ٕٗ٘/ٕفتح المدٌر: (ٖ)
 .5ٙ1ٔ/ٙ(:ص22ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٓ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1ٖٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٗ٘/ٕفتح المدٌر: (1)
 .ٓ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٕٗٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .1ٖٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .5ٗ/ٙمحاسن التؤوٌل: (ٕٔ)
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ٌْكُْم َممَاِمً َوتَْذِكٌِري بِآٌَاتِ  ٌِْهْم نَبَؤَ نُوحٍ إِْذ لَاَل ِلمَْوِمِه ٌَا لَْوِم إِْن َكاَن َكبَُر َعلَ ِ فَعَلَى  }َواتُْل َعلَ ّللا 
ِ تََوك ْلُت فَؤَجْ  ً  َواَل تُْنِظُروِن ّللا  ةً ثُم  اْلُضوا إِلَ ٌْكُْم غُم  ِمعُوا أَْمَركُْم َوشَُرَكاَءكُْم ثُم  اَل ٌَكُْن أَْمُركُْم َعلَ

 [9ٔ({ ]ٌونس : 9ٔ)
 التفسٌر:

مع لومه حٌن لال لهم: إن  -علٌه السبلم-خبر نوح « مكة»على كفار  -أٌها الرسول-والصص 
م وتذكٌري إٌاكم بحجج هللا وبراهٌنه فعلى هللا اعتمادي وبه ثمتً، كان َعظَُم علٌكم ممامً فٌك

فؤعدُّوا أمركم، وادعوا شركاءكم، ثم ال تجعلوا أمركم علٌكم مستتًرا بل ظاهًرا منكشًفا، ثم الضوا 
ًَّ بالعموبة والسوء الذي فً إمكانكم، وال تمهلونً ساعة من نهار.  .(ٔ)عل

ٌِْهْم لوله تعالى: على  -أٌها الرسول-والصص  ، أي:"[2َٔنبَؤَ نُوحٍ{ ]ٌونس : }َواتُْل َعلَ
 .(ٕ)"مع لومه -علٌه السبلم-خبر نوح « مكة»كفار 

 .(ٖ)"واتل علٌهم الرأ ٌا دمحم على أهل مكة نبؤ خبر نوح لال الثعلبً:أي:"
ٌِْهْم { أي :  لال ابن كثٌر:"  ٌمول تعالى لنبٌه ، صلوات هللا وسبلمه علٌه : } َواتُْل َعلَ

أخبرهم والصص علٌهم ، أي : على كفار مكة الذٌن ٌكذبونن وٌخالفونن } َنبَؤَ نُوحٍ { أي : خبره 
مع لومه الذٌن كذبوه ، كٌؾ أهلكهم هللا وَدّمرهم بالؽرق أجمعٌن عن آخرهم ، لٌحذر هإالء أن 

 .(ٗ)"من الهبلن والدمار ما أصاب أولبن ٌصٌبهم
 .(٘)"أول نبً أرسل: نوح علٌه السبلم"عن أنس أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:  

 .(ٙ)"أن نوحا بعث من الجزٌرة:"عن لتادة 

كان من حدٌث نوح وحدٌث لومه فٌما لص هللا على لسان نبٌه  لال دمحم بن إسحاق:"
ملسو هيلع هللا ىلص وما ٌذكر أهل العلم من التوراة وما حفظ الناس األحادٌث عن عبد هللا بن عباس، عن عبٌد 
بن عمٌر أن هللا بعث نوحا إلى لومه فلبث فٌهم ألؾ سنة إال خمسٌن عاما ٌدعوهم إلى هللا، ولد 

المعاصً، وكثرت فٌها الجبابرة، وعتوا على هللا عتوا كبٌرا، وكان نوح فٌما  فشت فً األرض
 .(2)"ٌذكر أهل العلم حلٌما صبورا ولم ٌلك نبً من لومه من الببلء أكثر مما لمً إال نبً لتل

ٌْكُْم َممَاِمً َوتَْذِكٌِري بِ لوله تعالى: ٌَا لَْوِم إِْن َكاَن َكبَُر َعلَ ِ{ ]ٌونس : }إِْذ لَاَل ِلمَْوِمِه  ٌَاِت َّللاَّ آ
حٌن لال لهم: إن كان َعظَُم علٌكم طوُل ممامً ولبثً فٌكم وتذكٌري إٌاكم بحجج هللا  ، أي:"[2ٔ

 .(1)"وبراهٌنه
أي : َعظُم علٌكم ، } َممَاِمً { أي فٌكم بٌن أظهركم ، } َوتَْذِكٌِري { إٌاكم  لال ابن كثٌر:" 

ِ { أي : بحججه وبراهٌنه  .(5)" } بِآٌَاِت َّللاَّ
فلو شك مكثً بٌن أظهركم  ،عظم وثمل وشك علٌكم ممامً}إن كان{ لال الثعلبً:أي:"

 .(ٓٔ)"وتذكٌري ووعظً إٌاكم بآٌات هللا بحججه وبٌناته فعزمتم على لتلً أو طردي
ِ تََوكَّْلُت{ ]ٌونس : لوله تعالى: على هللا وحده اعتمدت، وبه وثمت  ، أي:"[2ٔ}فَعَلَى َّللاَّ

 .(ٔ)"فبل أبالً بكم

                                                             
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 . ٔٗٔ/٘:الكشؾ والبٌان (ٖ)
 .1ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٙ1ٔ/ٙ(:ص21ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٙ1ٔ/ٙ(:ص21ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٙ1ٔ/ٙ(:ص25ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕ٘٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:2ٕٔانظر: التفسٌر المٌسر:  (1)
 .1ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 . ٔٗٔ/٘:الكشؾ والبٌان (ٓٔ)
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 .(ٕ)"فباهلل وثمت لال الثعلبً:أي:"
 .(ٖ)" أي : فإنً ال أبالً وال أكؾ عنكم  سواء عظم علٌكم أو ال! لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)"وعلى هللا ال على الناس فلٌتوكل المتوكلون"لال دمحم بن إسحاق: 
فاعزموا أمركم وادعوا  ، أي:"[2ٔ}فَؤَْجِمعُوا أَْمَركُْم َوُشَرَكاَءكُْم{ ]ٌونس : لوله تعالى:

 .(٘)"شركاءكم، ودبّروا ما ترٌدون لمكٌدتً
 .(ٙ)"فؤعدوا وأبرموا وأحكموا أمركم فاعزموا علٌه لال الثعلبً:أي:"

أي:فاجتمعوا أنتم وشركاإكم الذٌن تدعون من دون هللا، من َصنَم  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)"ووثن

 .(1)"فلٌجمعوا أمرهم معكم :أي {،فؤجمعوا أمركم وشركاءكم}عن الحسن، لوله:
 ، وجوه:[2ٔأَْمَركُْم َوشَُرَكاَءكُْم{ ]ٌونس : }فَؤَْجِمعُوا لوله تعالى:وفً 

 .(5). رواه اسٌد عن األعرجأحكموا أمركم وادعوا شركاءكمأحدها : 
 .(ٓٔ)فاجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم لنصرتكم ، لاله الفراءوالثانً: 

 .(ٔٔ): فاجمعوا أمركم مع شركابكم على تناصركم ، لاله الزجاج لثالثاو
 :(ٕٔ)ثبلثة وجوهوفً هذا اإلجماع 

 أحدهما : أنه اإلعداد .
 الثانً : أنه العزم .

 .(ٖٔ)والثالث: أنه اإلحكام. وهذا لول األعرج
 .(ٗٔ)"اإلعداد والعزٌمة على األمر«: اإلجماع»و لال الفراء:" 

 :(٘ٔ)أجمعت األمر أفصح من أجمعت علٌه، وأنشد"لال المإرخ: 
 (ٙٔ)"هل أؼدون ٌوما وأمري مجمع          ٌا لٌت شعري والمنى ال تنفع 

هاهنا آلهتهم « الشركاء»وإنما لال الفراء:" ، (2ٔ)بالرفع« وشركاإكم»ولد لرأها الحسن  
كؤنه أراد: أجمعوا أمركم أنتم وشركاإكم. ولست أشتهٌه لخبلفه للكتاب، وألن المعنى فٌه 

 .(1ٔ)"ضعٌؾ ألن اآللهة ال تعمل وال تجمع
ةً{ ]ٌونس : }ثُمَّ اَل لوله تعالى: ٌْكُْم ؼُمَّ ٌكن أمركم فً شؤنً  ، أي:"[2ٌَٔكُْن أَْمُركُْم َعلَ

 .(ٔ)"مستوراً بل مكشوفاً مشهوراً 

                                                                                                                                                                               
 .ٕ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 . ٔٗٔ/٘:الكشؾ والبٌان (ٕ)
 .1ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5ٙ1ٔ/ٙ(:ص1ٓٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 . ٔٗٔ/٘:والبٌانالكشؾ  (ٙ)
 .1ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٙ5ٔ/ٙ(:ص1ٕٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٙ5ٔ/ٙ(:ص1ٔٗٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖٗ/ٔانظر: معانً المرىن: (ٓٔ)
 .1ٕ-2ٕ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٗٗ/ٕ،  والنكت والعٌون:2ٖٗ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء: (ٕٔ)
 .5ٙ5ٔ/ٙ(:ص1ٔٗٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٖٗ/ٔمعانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٔٗٔ/٘، وتفسٌر الثعلبً:2٘/ 1: العرب لسانانظر: البً فً  (٘ٔ)
 . ٔٗٔ/٘:الكشؾ والبٌان (ٙٔ)
 .2ٖٗ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء: (2ٔ)
 .2ٖٗ/ٔمعانً المرىن: (1ٔ)
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 .(ٕ)"أي : وال تجعلوا أمركم علٌكم ملتبسا ، بل افصلوا حالكم معً لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"ٌمول: ثم ال ٌكن أمركم علٌكم ملتبًسا مشكبل مبهًما لال الطبري:"

 :(ٗ)لٌكن أمركم ظاهرا منكشفا، كما لال رإبة :أي الزجاج:"لال 

وا  وا                 بَْل لَْو َشِهْدِت النَّاَس إِْذ تُكُمُّ ْج ؼُمُّ  بِؽُّمٍة لَْو لَْم تَُفرَّ

تستر، وٌجوز ثم ال ٌكن  ؼموا بالمكروه، بؽمة، أي ما ٌسترهم، واشتماق ذلن من الؽمامة التً
 .(٘)"ؼماأمركم علٌكم ؼمة أي 

 .(ٙ)"، لال: ال ٌكبر علٌكم أمركم{أمركم علٌكم ؼمة"}عن لتادة: وروي  

ةً{ ]ٌونس : وفً لوله تعالى:  ٌْكُْم ؼُمَّ  :(2)، لوالن[2ٔ}ثُمَّ اَل ٌَكُْن أَْمُركُْم َعلَ

ألن الصدر ٌضٌك به، وال ٌتبٌن صاحبه ألمره ، أحدهما : أن الؽمة ضٌك األمر الذي ٌوجب الؽم
ج علٌه ما بملبه، ومنه لول خنساءَمصدًرا   :(1)ٌَْصُدُره ٌتفرَّ

تَهُ َعْن َوْجِهِه فَتََجلَّتِ                َوِذي كُْربٍَة َراَخى اْبُن َعْمٍرو ِخَنالَه   َوؼُمَّ
 الثانً : أنه المؽطى ، من لولهم : لد ؼم الهبلل إذا استتر .

 :(5)وفً المراد باألمر ها هنا وجهان

 دعونه من دون هللا تعالى .أحدهما : من ٌ

 الثانً : ما هم علٌه من عزم .

{ ]ٌونس : لوله تعالى: ًَّ  .(ٓٔ)"أَْنفذوا ما ترٌدونه فً أمريثم  ، أي:"[2ٔ}ثُمَّ اْلُضوا إَِل
 .(ٔٔ)" فإن كنتم تزعمون أنكم محمون ، فالضوا إلً لال ابن كثٌر:" 

ًّ ما فً أنفسكم وافرؼوا منه لال الطبري:"  .(ٕٔ)"معناه: ثم امضوا إل
ذلن األمر الذي ترٌدون بى، أى: أدوا إلى لطعه  {ثم الضوا إلً}لال الزمخشري:" 

وتصحٌحه، كموله تعالى ولضٌنا إلٌه ذلن األمر أو أدوا إلى ما هو حك علٌكم عندكم من هبلكى 
 .(ٖٔ)"كما ٌمضى الرجل ؼرٌمه

{ ]ٌونس :  }ثُمَّ لوله تعالى:وفً  ًَّ  ثبلثة الوال: ،[2ٔاْلُضوا إِلَ
 .(ٗٔ)أحدها : ثم انهضوا ، لاله ابن عباس

ًّ ما أنتم لاضون ، لاله لتادة  .(ٔ)الثانً : ثم الضوا إل

                                                                                                                                                                               
 .ٕ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٗٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .(كمم) واللسان ٖٗٙ/ 1 والمرطبً ٓ٘ٔ/ ٘ٔ والطبري -ٖٙ دٌوانه(ٗ)
 . 1ٕ/ٖمعانً المرآن:(٘)
 .ٓ٘ٔ/٘ٔ(:ص22ٙٔٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٗٗ/ٕ، والنكت والعٌون:ٓ٘ٔ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .صخر أخٌها فً رثابها من"  َعْمٍرو ابنُ  َراَخى وُمْختَنِكٍ "  ورواٌته ،ٕٕ: دٌوانها(1)
 .ٖٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕ٘٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:2ٕٔانظر: التفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .1ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٓ٘ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٖٔ)
 .5ٙ5ٔ/ٙ(:ص1ٗٗٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
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ًّ ما فً أنفسكم ، لاله مجاهد  .(ٕ)الثالث : الضوا إل
ًَّ »ولرئ:   ًّ حتى تصلوا «ثُمَّ أَْفُضوا إِلَ هوا إل ، من لولهم: "لد أْفَضى ، بمعنى: توجَّ ًّ إل

ًّ الَوَجع وشبهه"  .(ٖ)إل
، بالفاء بمعنى: ثم انتهوا إلى بشركم. ولٌل «ثم أفضوا إلى»ولرئ: لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)"أصحروا به إلى وأبرزوه لً :هو من أفضى الرجل إذا خرج إلى الفضاء، أى
 .(٘)من نهار"وال تإخرونً ساعة  ، أي:"[2ٔ}َواَل تُْنِظُروِن{ ]ٌونس : لوله تعالى:

 .(ٙ)"ٌمول: وال تإخرون لال ابن عباس:"
 .(2)"وال تمهلونً لال الزمخشري:أي:" 
أي : وال تإخرونً ساعة واحدة ، أي : مهما لدرتم فافعلوا ، فإنً ال  لال ابن كثٌر:" 

َ َواْشَهُدوا  أبالٌكم وال أخاؾ منكم ، ألنكم لستم على شًء ، كما لال هود لمومه : } ِإنًِّ أُْشِهُد َّللاَّ
ا تُْشِركُوَن ِمْن ُدونِِه فَِكٌُدونًِ َجِمٌعًا ثُمَّ ال تُْنِظُرونِ  ِ َرّبًِ َوَربِّكُْم  أَنًِّ بَِريٌء ِممَّ ْلُت َعلَى َّللاَّ إِنًِّ تََوكَّ

ٌَتَِها إِنَّ َربًِّ َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم { ] هود :   .(1)"[ ٙ٘ - َٗ٘ما ِمْن َدابٍَّة إِال هَُو آِخذٌ ِبنَاِص
وإنما هذا خبر من هللا تعالى ذكره عن لول نبٌه نوح علٌه السبلم لمومه:  لال الطبري:"

وإعبلٌم منه لهم أن آلهتهم ال ، ة هللا له علٌهم واثك، ومن كٌدهم وبوابمهم ؼٌر خابؾإنه بنُصر
، على عزم منكم صحٌح، واستعٌنوا  ًَّ تضّر وال تنفع، ٌمول لهم: أمضوا ما تحّدثون أنفسكم به ف

ًّ بآلهتكم التً تْدعون من دون هللا، وال تإخروا ذلن، فإنً لد توكلت على هللا،  من شاٌعكم عل
 وأنا به واثك أنكم ال تضرونً إال أن ٌشاء ربً.

وهذا وإن كان خبًرا من هللا تعالى عن نوح، فإنه حثٌّ من هللا لنبٌه دمحم صلى هللا علٌه 
 .(5)"وسلم على التؤّسً به، وتعرٌٌؾ منه سبٌَل الرشاد فٌما للَّده من الرسالة والببلغ عنه

أمرهم الذي ٌجمعونه، وأمرهم الذي ال فإن للت: ما معنى األمرٌن؟  لال الزمخشري:"
ٌكون علٌهم ؼمة؟ للت: أما األمر األول فالمصد إلى إهبلكه، ٌعنى: فؤجمعوا ما ترٌدون من 
إهبلكى واحتشدوا فٌه وابذلوا وسعكم فً كٌدي. وإنما لال ذلن إظهارا لملة مباالته وثمته بما 

 :سبٌبل. وأما الثانً ففٌه وجهان ربه من كبلءته وعصمته إٌاه، وأنهم لن ٌجدوا إلٌه وعده

أحدهما:أن ٌراد مصاحبتهم له وما كانوا فٌه معه من الحال الشدٌدة علٌهم المكروهة عندهم، 
ثم أهلكونى لببل ٌكون عٌشكم بسببً ؼصة وحالكم علٌكم ؼمة: أى ؼما وهما. والؽم  ٌعنى:

 والؽمة، كالكرب والكربة. 

ومنها لوله علٌه ، األول، والؽمة السترة من ؼمه إذا سترهأن ٌراد به ما أرٌد باألمر  :والثانً
وال ٌكن لصدكم  أى ال تستر، ولكن ٌجاهر بها، ٌعنى: (ٓٔ)«وال ؼمة فً فرابض هللا»السبلم 

 .(ٔ)"إلى إهبلكى مستورا علٌكم ولكن مكشوفا مشهورا تجاهروننى به

                                                                                                                                                                               
 .ٓ٘ٔ/٘ٔ(:ص22ٕٙٔانظر: الطبري) (ٔ)
 .ٓ٘ٔ/٘ٔ(:ص22ٖٙٔانظر: الطبري) (ٕ)
 .ٔ٘ٔ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕ٘٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:2ٕٔانظر: التفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٔ٘ٔ/٘ٔ، وذكره الطبري بتمامه:52ٓٔ/ٙ(:ص12ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٓٙ/ٕالكشاؾ: (2)
 .1ٕٗ/ٗسٌر ابن كثٌر:تف (1)
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 فً ٌوصم وال»: وفٌه األلٌال، إلى وسلم علٌه هللا صلى النبً كتاب فً حجر بن وابل حدٌث من طرؾ هو(ٓٔ)

.]تفسٌر بها ظاهر بل هللا، فرابض فً تستر ال أى السترة، الؽمة: ولال «هللا فرابض فً ؼمة وال الدٌن
 [ٖٓٙ/ٕالكشاؾ:
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 الفوابد:

أجمعوا أمركم ونفذوا ما ترٌدون إنً تسلٌة الدعاة بمثل مولؾ نوح العظٌم إذ لال لمومه:  -ٔ
 توكلت على هللا.

 ثمرة التوكل شجاعة واطمبنان نفس وصبر وتحمل مع مضاء عزٌمة. -ٕ
 

 المرآن
ِ َوأُِمْرُت أَْن أَكُوَن ِمَن اْلُمْسلِ  ٌْتُْم فََما َسؤَْلتُكُْم ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِل  َعلَى ّللا  ({ 9ِٕمٌَن )}فَِإْن تََول 

 [9ٕ]ٌونس : 

 التفسٌر:
فإن أعرضتم عن دعوتً فإننً لم أسؤلكم أجًرا؛ ألن ثوابً عند ربً وأجري علٌه سبحانه، 

 وحده ال شرٌن له، وأمرت أن أكون من المنمادٌن لحكمه.

ٌْتُمْ لوله تعالى:  فإِن أعرضتم عن  ، أي:"[2ٕفََما َسؤَْلتُكُْم ِمْن أَْجٍر{ ]ٌونس :  }فَإِْن تََولَّ
 .(ٕ)"نصٌحتً وتذكٌري فلٌس ألنً طلبت منكم أجراص حتى تمتنعوا، بل لشماوتكم وضبللكم

فإن أعرضتم عن تذكٌري ونصٌحتً فما سؤلتكم من أجر فما كان  لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)"عندي ما ٌنفركم عنى وتتهمونً ألجله من طمع فً أموالكم وطلب أجر على عظتكم

 .(ٗ)"معناه: فإن أعرضتم فما سؤلتكم من ثواب على تبلٌػ الرسالة "لال السمعانً: 
أي : كذبتم وأدبرتم عن الطاعة ، } فََما َسؤَْلتُكُْم ِمْن أَْجٍر { أي : لم أطلب  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)" منكم على نصحً إٌاكم شٌبا
ٌمول تعالى ذكره مخبًرا عن لٌل نبٌه نوح علٌه السبلم لمومه: )فإن  لال الطبري:" 

تولٌتم( ، أٌها الموم، عنً بعد دعابً إٌاكم، وتبلٌػ رسالة ربً إلٌكم، مدبرٌن، فؤعرضتم عّما 
دعوتكم إلٌه من الحّك، واإللرار بتوحٌد هللا، وإخبلص العبادة له، وترن إشران اآللهة فً 

وتفرٌطٌ فً واجب حك هللا علٌكم، ال بسبب من لبلً، فإنً لم أسؤلكم على عبادته، فتضٌٌع منكم 
ما دعوتكم إلٌه أجًرا، وال عوًضا أعتاضه منكم بإجابتكم إٌاي إلى ما دعوتكم إلٌه من الحك 

 .(ٙ)"والهدى، وال طلبت منكم علٌه ثواًبا وال جزاء
ٌمول: عرضا من  ،جرالل لهم ال أسؤلكم على ما أدعوكم إلٌه أ"عن ابن عباس لال:  

 .(2)"الدنٌا
ِ{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ما أطلب ثواباً أو جزاًء على  ، أي:"[2ٕ}إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى َّللاَّ

 .(1)"تبلٌػ الرسالة إِال من هللا، وما نصحتكم إال لوجه هللا ال لؽرٍض من أؼراض الدنٌا
وهو الثواب الذي ٌثٌبنً به فً اآلخرة أى: ما نصحتكم إال لوجه هللا،  لال الزمخشري:" 

 .(5)"ال لؽرض من أؼراض الدنٌا
 .(ٓٔ)"أي: إن ثوابً إال على هللا لال السمعانً:" 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .52ٖ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .1ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕ٘ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .52ٓٔ/ٙ(:ص11ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٖٓٙ/ٕالكشاؾ: (5)
 .52ٖ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٓٔ)
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ٌمول جل ثناإه: إن جزابً وأجر عملً وثوابه إال على ربً، ال علٌكم،  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"أٌها الموم، وال على ؼٌركم

 .(ٕ)"ٌمول: جزابً {،إن أجري:"}عن مجاهد  

وأمرت أن أكون من  ، أي:"[2ٕ}َوأُِمْرُت أَْن أَكُوَن ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"المنمادٌن لحكمه

أي: من الموحدٌن. ومنهم من لال: معنى لوله: }من المسلمٌن{ أي: من  لال السمعانً:" 
 .(ٗ)"المستسلمٌن ألمر هللا

وأمرنً ربً أن أكون من المذعنٌن له بالطاعة، المنمادٌن ألمره  لال الطبري: أي:" 
 .(٘)"ونهٌه، المذللٌن له، ومن أجل ذلن أدعوكم إلٌه، وبؤمره آمركم بترن عبادة األوثان

 .(ٙ)"ٌمول: موحدٌن {،المسلمٌن"}عن ابن عباس لوله:  
الذٌن ال ٌؤخذون على تعلٌم الدٌن شٌبا وال ٌطلبون به دنٌا،  لال الزمخشري:أي: من" 

ٌرٌد: أن ذلن ممتضى اإلسبلم، والذي كل مسلم مؤمور به. والمراد أن ٌجعل الحجة الزمة لهم 
وٌبرئ ساحته، فذكر أن تولٌهم لم ٌكن تفرٌط منه فً سوق األمر معهم على الطرٌك الذي ٌجب 

 .(2)"وتمردهم ال ؼٌر أن ٌساق علٌه، وإنما ذلن لعنادهم
من اإلسبلم هلل عز وجل ، واإلسبلم هو  أي : وأنا ممتثل ما أمرت به لال ابن كثٌر:" 

دٌن جمٌعاألنبٌاء من أولهم إلى آخرهم ، وإن تنوعت شرابعهم وتعددت مناهلهم ، كما لال تعالى 
[. لال ابن عباس : سبٌبل وسنة. فهذا نوح  1ٗ: } ِلُكّلٍ َجعَْلنَا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا { ] المابدة : 

[ ، ولال تعالى عن إبراهٌم الخلٌل : }  5ٔأَكُوَن ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن { ] النمل :  ٌمول : } َوأُِمْرُت أَنْ 
ى بَِها إِْبَراِهٌُم بَنٌِِه َوٌَْعمُوُب ٌَابَ  َ إِْذ لَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم لَاَل أَْسلَْمُت ِلَرّبِ اْلَعالَِمٌَن َوَوصَّ ًَّ إِنَّ َّللاَّ ِن

ٌَن فَبل  [ ، ولال ٌوسؾ : }  ٕٖٔ،  ٖٔٔتَُموتُنَّ إِال َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن { ] البمرة : اْصَطفَى لَكُُم الّدِ
ٌْتَِنً ِمَن اْلُمْلِن َوَعلَّْمتَنًِ ِمْن تَؤِْوٌِل األَحاِدٌِث َفاِطَر السََّماَواِت َواألْرِض أَْنَت َولٌِِّ  ً فًِ َرّبِ لَْد آتَ

ْنٌَا َواآلِخَرةِ تََوفَّنًِ ُمْسِلًما وَ  اِلِحٌَن { ] ٌوسؾ : الدُّ [. َولَاَل ُموَسى } ٌَا لَْوِم إِْن  ٔٓٔأَْلِحْمنًِ بِالصَّ
ٌِْه تََوكَّلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْسِلِمٌَن { ] ٌونس :  ِ فَعَلَ [. ولالت السحرة : } َربََّنا أَْفِرْغ  1ٗكُْنتُْم آَمْنتُْم ِباّلِلَّ

ٌْنَا َصْبًرا َوتََوفَّنَا ُمْسِلِمٌَن { ] [. ولالت بْلمٌس : } َرّبِ إِّنًِ َظلَْمُت نَْفِسً  ٕٙٔاألعراؾ :  َعلَ
ِ َرّبِ اْلَعالَِمٌَن { ] النمل :  ٌَْماَن ّلِِلَّ [. ولال هللا تعالى : } ِإنَّا أَنزْلَنا التَّْوَراةَ فٌَِها  َٗٗوأَْسلَْمُت َمَع سُلَ

ٌُْت إِلَى  ُٗٗموا { ] المابدة : هًُدى َونُوٌر ٌَْحكُُم بَِها النَِّبٌُّوَن الَِّذٌَن أَْسلَ  [ ، ولال تعالى : } َوإِْذ أَْوَح
[ ولال خاتم  ٔٔٔاْلَحَواِرٌٌَِّن أَْن آِمنُوا بًِ َوبَِرسُوِلً لَالُوا آَمنَّا َواْشَهْد بِؤَنََّنا ُمْسِلُموَن { ] المابدة : 

ٌَاَي وَ  ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن ال َشِرٌَن لَهُ الرسل وسٌد البشر : } لُْل إِنَّ َصبلتًِ َونُسُِكً َوَمْح َمَماتًِ ّلِِلَّ
ُل اْلُمْسِلِمٌَن { ] األنعام :  [ أي : من هذه األمة ؛ ولهذا لال فً  ٖٙٔ،  َٕٙٔوبِذَِلَن أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ

أي : وهو عبادة هللا ، (1)«نحن معاشر األنبٌاء أوالد َعبلت ، دٌننا واحد»الحدٌث الثابت عنه : 
، وهم : اإلخوة «أوالد عبلت»ه ال شرٌن له ، وإن تنوعت شرابعنا ، وذلن معنى لوله : وحد

 .(5)"من أمهات شتى واألب واحد
 الفوابد:

                                                             
 .ٕ٘ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .52ٓٔ/ٙ(:ص15ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .52ٖ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .52ٓٔ/ٙ(:ص5ٓٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٓٙ/ٕالكشاؾ: (2)
 .عنه ( من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللاٖٖٗٗرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(1)
 .1ٕ٘-1ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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 دعوة هللا ال ٌنبؽً أن ٌؤخذ الداعً علٌها أجرا إال للضرورة.أن  -ٔ
أنا أولى الناس بابن »تفاوت فً أصل الدٌن والعمٌدة لال ملسو هيلع هللا ىلص:  دٌن األنبٌاء لٌس بٌنأنه  -ٕ

مرٌم فً الدنٌا واآلخرة، لٌس بٌنً وبٌنه نبً، واألنبٌاء إخوة، أبناء عبلت، أمهاتهم 
 ، فدٌن األنبٌاء والمرسلٌن جمٌعاً "اإلسبلم".(ٔ)« شتى، ودٌنهم واحد

 هللا بعث شرٌعة كل ٌتناول العام فاإلسبلم اص،خ هو ما ومنه عام هو ما منه اإلسبلمأن  -ٖ
 تعالى لال إلٌها، المبعوث نبٌها اتبعت أمة كل على ٌطلك أنه كما األنبٌاء، من نبٌا بها
 وأمرت هللا على إال أجري إن أجر من سؤلتكم فما تولٌتم فإن: }- السبلم علٌه - نوح عن
 [.2ٕ: ٌونس{ ]المسلمٌن من أكون أن

 سفه من إال إبراهٌم ملة عن ٌرؼب ومن: }- السبلم علٌه - إبراهٌم عن ولال
 أسلم ربه له لال إذ( ٖٓٔ) الصالحٌن لمن اآلخرة فً وإنه الدنٌا فً اصطفٌناه ولمد نفسه
 [.ٖٔٔ - ٖٓٔ: البمرة{ ]العالمٌن لرب أسلمت لال

 فعلٌه باهلل آمنتم كنتم إن ٌالوم موسى ولال: }- السبلم علٌه - موسى عن ولال
 [.1ٗ: ٌونس{ ]مسلمٌن كنتم إن توكلوا

 - وسلم علٌه هللا صلى - دمحما نبٌه به هللا بعث الذي فهو الخاص اإلسبلم أما
 هللا صلى - دمحم أمة علٌه الذي وهو المرآن، لشرٌعة المتضمن والمرسلٌن، األنبٌاء خاتم
 دٌنكم لكم أكملت الٌوم: }تعالى لال سواه، دٌنا أحد من هللا ٌمبل وال ،- وسلم علٌه

 .(ٕ)[ٖ: المابدة{ ]دٌنا اإلسبلم لكم ورضٌت نعمتً علٌكم وأتممت
ٌَْر اإِلْسبلَِم ِدًٌنا فَلَن ٌُْمَبَل ِمْنهُ أنه  -ٗ باإلسبلم بعث هللا جمٌع النبٌٌن، لال تعالى: }َوَمن ٌَْبتَػِ َؼ

ٌَن ِعنَد هللاِ اإِلْسبلَُم{ [ ، ولال: 1َ٘وهَُو فًِ اآلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]آل عمران:  }إِنَّ الّدِ
ٌَاِت هللِا 5ٔ]آل عمران:  مَاِمً َوتَْذِكٌِري بِآ ٌْكُم مَّ [ ، ولال نوح: }ٌَا لَْوِم إِن َكاَن َكبَُر َعلَ

ةً  ٌْكُْم ؼُمَّ ْلُت فَؤَْجِمعُواْ أَْمَركُْم َوُشَرَكاءكُْم ثُمَّ الَ ٌَكُْن أَْمُركُْم َعلَ ًَّ  فَعَلَى هللِا تََوكَّ ثُمَّ اْلُضواْ إِلَ
ْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي ِإالَّ َعلَى هللاِ َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن  ٌْتُْم فََما َسؤَْلتُكُم ّمِ ِمَن َوالَ تُنِظُروِن فَإِن تََولَّ

[ ، ولد أخبر أنه لم ٌنج من العذاب إال المإمنٌن فمال: }لُْلَنا 2ٕ، 2ٔاْلُمْسِلِمٌَن{ ]ٌونس: 
ِه اْلمَْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمعَهُ اْحِمْل فِ  ٌْ ِن َوأَْهلََن إِالَّ َمن َسبََك َعلَ ٌْ ِن اثْنَ ٌْ ٌَها ِمن ُكّلٍ َزْوَج

ًَ إَِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنٓٗإِالَّ لَِلٌٌل{ ]هود:  ٌُْإِمَن ِمن لَْوِمَن إِالَّ َمن لَْد آَمَن{  [ ، ولال: }َوأُوِح
[ . وكذلن أخبر عن 5ٕأََناْ بَِطاِرِد الَِّذٌَن آَمنُواْ{ ]هود:  [ ولال نوح: }َوَمآٖٙ]هود: 

لَِّة إِْبَراِهٌَم إِالَّ َمن َسِفَه نَْفَسهُ َولَمَِد  إبراهٌم أن دٌنه اإلسبلم فمال تعالى: }َوَمن ٌَْرَؼُب َعن ّمِ
اِلِحٌَن إِذْ  ٌَا َوإِنَّهُ فًِ اآلِخَرةِ لَِمَن الصَّ ْن َناهُ فًِ الدُّ ٌْ لَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم لَاَل أَْسلَْمُت ِلَرّبِ  اْصَطفَ

ٌَن فَبَل تَُموتُنَّ  ًَّ إِنَّ هللَا اْصَطفَى لَكُُم الّدِ ى بَِها ِإْبَراِهٌُم َبنٌِِه َوٌَْعمُوُب ٌَا بَِن  إاَلَّ اْلعَالَِمٌَن َوَوصَّ
ْسِلُموَن{ ]البمرة:  ْن أَْسلََم َوْجَههُ هلل َوهَُو  [ ، ولال: }َوَمْن أَْحَسنُ ٕٖٔ: َٖٓٔوأَنتُم مُّ مَّ ِدٌنًا ّمِ

[ ، وبمجموع ُٕ٘ٔمْحِسٌن واتَّبََع ِملَّةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َواتََّخذَ هللاُ إِْبَراِهٌَم َخِلٌبلً{ ]النساء: 
ِ َوهَُو ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجرُ  هُ ِعنَد هذٌن الوصفٌن علك السعادة فمال: }بََلى َمْن أَْسلََم َوْجَههُ ّلِِلّ

ٌِْهْم َوالَ هُْم ٌَْحَزنُوَن{ ]البمرة:  [ ، كما علمه باإلٌمان بالٌوم اآلخر َٕٔٔربِِّه َوالَ َخْوٌؾ َعلَ
ابِبٌَِن َمْن آَمَن  والعمل الصالح فً لوله: }إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُواْ َوالَِّذٌَن َهاُدواْ َوالنََّصاَرى َوالصَّ

ٌَْوِم اآلِخِر َوعَ  ِ َواْل ٌِْهْم َوالَ هُْم بِاّلِلَّ ً فَلَُهْم أَْجُرهُْم ِعنَد َربِِّهْم َوالَ َخْوٌؾ َعلَ ِمَل َصاِلحا
 [ .ٌَْٕٙحَزنُوَن{ ]البمرة: 

وهذا ٌدل على أن اإلسبلم الذي هو إخبلص الدٌن هلل، مع اإلحسان وهو العمل 
الوعد  الصالح الذي أمر هللا به، هو واإلٌمان الممرون بالعمل الصالح متبلزمان، فإن

على الوصفٌن وعد واحد وهو الثواب، وانتفاء العماب، فإن انتفاء الخوؾ علة تمتضً 
                                                             

 أهلها من انتبذت إذ مرٌم الكتاب فً واذكر: }تعالى هللا لول باب األنبٌاء، فً ٖٗ٘ و ٖٖ٘/  ٙ البخاري رواه(ٔ)
 رلم داود وأبو وسلم، علٌه هللا صلى عٌسى فضل باب الفضابل، فً( ٖٕ٘ٙ) رلم ومسلم ،{ شرلٌا مكانا أهلها

 .السبلم علٌهم األنبٌاء بٌن التخٌٌر باب السنة، فً( 2٘ٙٗ)
 .1ٔ - 2ٗ/ ٖ: الصحٌح والجواب ،2ٗٔ - 5ٙٔ: التدمرٌة: انظر(ٕ)



ٕٖٔ 
 

ٌَْحَزنُوَن{ لم ٌمل: ال ٌخافون، فهم  ٌِْهْم َوالَ هُْم  انتفاء ما ٌخافه؛ ولهذا لال: }َواَل َخْوٌؾ َعلَ
كون ال خوؾ علٌهم وإن كانوا ٌخافون هللا، ونفى عنهم أن ٌحزنوا؛ ألن الحزن إنما ٌ

على ماض، فهم ال ٌحزنون بحال ال فً المبر وال فً َعَرَصات المٌامة، بخبلؾ الخوؾ 
فإنه لد ٌحصل لهم لبل دخول الجنة وال خوؾ علٌهم فً الباطن، كما لال تعالى: }أاَل إِنَّ 

ٌِْهْم َوالَ هُْم ٌَْحَزنُوَن الَِّذٌَن آَمنُواْ َوَكانُواْ  [ ٖٙ، ٌَٕٙتَّمُوَن{ ]ٌونس:  أَْوِلٌَاء هللاِ الَ َخْوٌؾ َعلَ
. 

وأما اإلسبلم المطلك المجرد، فلٌس فً كتاب هللا تعلٌك دخول الجنة به، كما فً 
ن  كتاب هللا تعلٌك دخول الجنة باإلٌمان المطلك المجرد، كموله: }َساِبمُوا إِلَى َمْؽِفَرةٍ ّمِ

بِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكعَْرِض السََّماء َواألَْرِض  ِ رَّ َوُرسُِلِه{ ]الحدٌد:  أُِعدَّْت ِللَِّذٌَن آَمنُوا بِاّلِلَّ
ِر الَِّذٌَن آَمنُواْ أَنَّ لَُهْم لََدَم ِصْدٍق ِعنَد َربِِّهْم{ ]ٌونس: ٕٔ [ . ولد وصؾ ٕ[ ، ولال: }َوبَّشِ

[ ، ووصفه بذلن فمال: ٕٙالخلٌل ومن اتبعه باإلٌمان كموله: }فَآَمَن لَهُ لُوطٌ{ ]العنكبوت: 
ُ }فَ  ٌِْن أََحكُّ بِاألَْمِن إِن كُنتُْم تَْعلَُموَن الَِّذٌَن آَمنُواْ َوَلْم ٌَْلبِسُواْ إٌَِمانَُهم بِظُْلٍم أ ْوَلبَِن لَُهُم ؤَيُّ اْلَفِرٌَم

َناَها إِْبَراِهٌَم َعلَى لَْوِمِه{ ]األنعام:  ٌْ تُنَا آتَ ْهتَُدوَن َوتِْلَن ُحجَّ  [ ، ووصفه1ٖ: 1ٔاألَْمُن َوهُم مُّ
بؤعلى طبمات اإلٌمان، وهو أفضل البرٌة بعد دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. والخلٌل إنما دعا بالرزق للمإمنٌن 

[ ٕٙٔخاصة فمال: }َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهم ِباهللِ َواْلٌَْوِم اآلِخِر{ ]البمرة: 
ِن لََن َوِمن ٌْ ْسِلَمةً لََّن{ ]البمرة:  ، ولال: }َواْجعَْلَنا ُمْسِلَم ًة مُّ ٌَّتَِنا أُمَّ ٌَا 1ٕٔذُّرِ [ }َولَاَل ُموَسى 

ْسِلِمٌَن{ ]ٌونس:  ٌِْه تََوكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّ [ بعد لوله: }فََما آَمَن 1ٗلَْوِم إِن كُنتُْم آَمنتُم بِاهللِ فَعَلَ
ن فِرْ  ن لَْوِمِه َعلَى َخْوٍؾ ّمِ ٌَّةٌ ّمِ [ ، 1َٖعْوَن َوَمَلبِِهْم أَن ٌَْفِتنَُهْم{ ]ٌونس: ِلُموَسى إِالَّ ذُّرِ

َءا ِلَمْوِمكَُما بِِمْصَر بٌُُوتًا َواْجعَلُواْ بٌُُوتَكُْم لِْبلًَة  ٌْنَا إِلَى ُموَسى َوأَِخٌِه أَن تَبَوَّ ولال: }َوأَْوَح
ِر اْلُمْإِمنٌَِن{ ]ٌونس:  بلَةَ َوبَّشِ المطلمة للمسلمٌن  [ ، ولد ذكرنا البشرى12َوأَلٌُِمواْ الصَّ

ٍء َوهًُدى َوَرْحَمةً َوبُْشَرى ِلْلُمْسِلِمٌَن{  ًْ ٌَْن اْلِكتَاَب تِْبٌَاًنا لِّكُّلِ َش ْلنَا َعلَ فً لوله: }َونَزَّ
 [ .15]النحل: 

ولد وصؾ هللا السحرة باإلسبلم واإلٌمان معاً، فمالوا: }آَمنَّا ِبِرّبِ اْلعَالَِمٌَن َرّبِ 
ٌَاِت َربِّنَا ٕٕٔ، ٕٔٔ]األعراؾ: ُموَسى َوَهاُروَن{  [ ، ولالوا: }َوَما تَنِمُم ِمنَّا إِالَّ أَْن آَمنَّا بِآ

ا َجاءتْنَا{ ]األعراؾ:  َل ٕٙٔلَمَّ ٌَانَا أَن كُنَّا أَوَّ [ ، ولالوا: }ِإنَّا نَْطَمُع أَن ٌَْؽِفَر لَنَا َربُّنَا َخَطا
ٌْنَا َصْبًرا َوتََوفَّنَا ُمْسِلِمٌَن{ ]األعراؾ:  [ ولالوا: }َربََّنأ٘اْلُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء:  أَْفِرْغ َعلَ

[ ، ووصؾ هللا أنبٌاء بنً إسرابٌل باإلسبلم فً لوله: }إِنَّا أَنَزْلنَا التَّْوَراةَ فٌَِها هًُدى ٕٙٔ
ٌُّوَن الَِّذٌَن أَْسلَُمواْ ِللَِّذٌَن َهاُدواْ{ ]المابدة:  ، واألنبٌاء كلهم  [َٗٗونُوٌر ٌَْحكُُم بَِها النَّبِ

ٌٌَِّن  ٌُْت إَِلى اْلَحَواِر مإمنون، ووصؾ الحوارٌٌن باإلٌمان واإلسبلم فمال تعالى: }َوإِْذ أَْوَح
[ و }لَاَل ٔٔٔأَْن آِمنُواْ بًِ َوبَِرسُوِلً لَالَُواْ آَمنَّا َواْشَهْد بِؤَنََّنا ُمْسِلُموَن{ ]المابدة: 

 [ .ٕ٘ آَمنَّا بِاهللِ َواْشَهْد ِبؤَنَّا ُمْسِلُموَن{ ]آل عمران: اْلَحَواِرٌُّوَن نَْحُن أَنَصاُر هللاِ 
وحمٌمة الفرق: أن اإلسبلم دٌن. والدٌن مصدر دان ٌدٌن دٌناً: إذا خضع وذل، و 
]دٌن اإلسبلم[ الذي ارتضاه هللا وبعث به رسله هو االستسبلم هلل وحده، فؤصله فً الملب 

ون ما سواه. فمن عبده، وعبد معه إلهاً آخر، لم هو الخضوع هلل وحده بعبادته وحده د
ٌكن مسلماً، ومن لم ٌعبده بل استكبر عن عبادته لم ٌكن مسلماً، واإلسبلم هو االستسبلم 
 هلل، وهو الخضوع له، والعبودٌة له، هكذا لال أهل اللؽة: أسلم الرجل إذا استسلم،

 فاإلسبلم فً األصل من باب العمل، عمل الملب والجوارح.
وأما اإلٌمان فؤصله تصدٌك وإلرار ومعرفة، فهو من باب لول الملب المتضمن 

 .(ٔ)عمل الملب، واألصل فٌه التصدٌك، والعمل تابع له

 المرآن

                                                             
 .2ٕٓ-ٕٗٓ، ابن تٌمٌة:اإلٌمانانظر:  (ٔ)



ٕٔٗ 
 

ٌْنَاهُ َوَمْن َمَعهُ فًِ اْلفُْلِن َوَجعَْلنَاهُْم َخاَلئَِف َوأَْغَرْلنَا ال ِذٌَن َكذ بُوا بِآٌَاتِ  ٌَْف نَا }فََكذ بُوهُ فَنَج  فَاْنظُْر َك
 [9ٖ({ ]ٌونس : 9َٖكاَن َعالِبَةُ اْلُمْنذَِرٌَن )

 التفسٌر:
ٌناه هو ومن معه فً السفٌنة، وجعلناهم ٌَْخلُفون  فكذب نوًحا لوُمه فٌما أخبرهم به عن هللا، فنجَّ

كٌؾ كان عالبة الموم  -أٌها الرسول-المكذبٌن فً األرض، وأؼرلنا الذٌن جحدوا حججنا، فتؤمل 
 الذٌن أنذرهم رسولهم عذاب هللا وبؤسه؟

ٌْنَاهُ َوَمْن َمعَهُ فًِ اْلفُْلِن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  فكذب نوًحا لوُمه  ، أي:"[2ٖ}فََكذَّبُوهُ فَنَجَّ

ٌناه هو ومن معه فً السفٌنة  .(ٔ)"فٌما أخبرهم به عن هللا، فنجَّ
فً ، }من المإمنٌن :أي {،ومن معهفنجٌناه ، }نوحا :ٌعنً {،فََكذَّبُوهُ  }لال المرطبً:" 

 .(ٕ)"السفٌنة :أي {،الفلن
وكان تكذٌبهم له فً آخر المدة المتطاولة كتكذٌبهم  ،فتموا على تكذٌبه لال الزمخشري:" 

 .(ٖ)"فً أولها، وذلن عند مشارفة الهبلن بالطوفان
 .(ٗ)"لال: سفٌنة نوح حمل فٌها من كل زوجٌن اثنٌن {،فً الفلن:"}عن أبً مالن 

 .(٘)"كان فً سفٌنة نوح ثمانون رجبل أحدهم كان لسانه عربٌا"عن ابن عباس أنه لال:  
الفلن من الدواب الذرة، وآخر ما حمل  أول ما حمل نوح فً وعن ابن عباس أٌضا:" 

الحمار للت: أدخل الحمار ودخل صدره تعلك إبلٌس بذنبه فلم تستمل رجبله فجعل نوح ٌمول 
ٌستطٌع حتى لال نوح وٌحن ادخل وإن كان الشٌطان معن، لال كلمة وٌحن ادخل فٌنهك فبل 

 .(ٙ)"زلت على لسانه

وجعلناهم ٌَْخلُفون المكذبٌن فً  ، أي:"[2ٖ}َوَجعَْلنَاهُْم َخبَلبَِؾ{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(2)"األرض

"أي : فً األرض  لال ابن كثٌر:" 
(1)

. 

 .(5)"ٌخلفون الهالكٌن بالؽرق لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)"سكان األرض وخلفا ممن ؼرق :أي لال المرطبً:" 
 .(ٔٔ)"فؤهلن المرون فاستخلفنا فٌها بعدهم لال السدي:" 

لال: ٌستخلؾ فً األرض  {،هو الذي جعلكم خبلبؾ األرض}فً لوله: عن ابن زٌد  
 .(ٕٔ)"لوما بعد لوم

ٌَاتِنَا{ لوله تعالى:  وأؼرلنا الذٌن جحدوا  ، أي:"[2ٖ]ٌونس : }َوأَْؼَرْلنَا الَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآ

 .(ٖٔ)"حججنا
                                                             

 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٙ/1تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٖٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .52ٔٔ/ٙ(:ص5ٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .52ٓٔ/ٙ(:ص5ٔٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .52ٔٔ-52ٓٔ/ٙ(:ص5ٕٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٓٙ/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٖ٘ٙ/1تفسٌر المرطبً: (ٓٔ)
 .52ٔٔ/ٙ(:ص5ٗٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .52ٔٔ/ٙ(:ص5٘ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ اْلُمْنَذِرٌَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  أٌها -فتؤمل  ، أي:"[2ٖ}فَاْنُظْر َك

 .(ٔ)"كٌؾ كان عالبة الموم الذٌن أنذرهم رسولهم عذاب هللا وبؤسه؟ -الرسول

 .(ٕ)"آخر أمر الذٌن أنذرهم الرسل فلم ٌإمنوا :ٌعنً لال المرطبً:" 
تعظٌم لما جرى علٌهم، وتحذٌر لمن أنذرهم رسول هللا صلى هللا علٌه  لال الزمخشري:" 

 .(ٖ)"وسلم عن مثله، وتسلٌة له

"أي : ٌا دمحم كٌؾ أنجٌنا المإمنٌن ، وأهلكنا المكذبٌن لال ابن كثٌر:" 
(ٗ)

. 

بلؽنً أن لوم نوح عاشوا "عن رجل من أصحابه لال:  عبد الرحمن بن سلمة أبو زهٌر 
 .(٘)"فً ذلن الؽرق أربعٌن ٌوما

فلمد ؼرلت األرض وما فٌها وانتهى الماء إلى ما انتهى إلٌه وما  لال دمحم بن إسحاق:" 
جاور الماء ركبته وداب الماء حٌن أرسله هللا خمسٌن ومابة ٌوم كما ٌزعم أهل التوراة فكان بٌن 
أن أرسل هللا الطوفان وبٌن أن ؼاص ستة أشهر وعشر لٌال ولما أراد هللا أن ٌكؾ ذلن أرسل 

، فسكن الماء، وانسدت ٌنابٌع األرض الؽمر األكبر وأبواب السماء هللا رٌحا على وجه الماء
فجعل الماء ٌنمص وٌؽٌض وٌدبر فكان استواء الفلن على الجودي فٌما ٌزعم أهل التوراة فً 
الشهر السابع لسبع عشرة لٌلة مضت منه، وفً أول ٌوم من الشهر العاشر رأى رإوس الجبال، 

ح نوح كوة الفلن التً صنع فٌها ثم أرسل الؽراب لٌنظر له ذلن أربعون ٌوما فت فلما مضى بعد
ما فعل الماء فلم ٌرجع إلٌه فؤرسل الحمامة فرجعت إلٌه فلم تجد لرجلٌها موضعا فبسط ٌده 
للحمامة فؤخذها فؤدخلها فمكث سبعة أٌام ثم أرسلها لتنظر له فرجعت إلٌه حٌن أمست وفً فٌها 

لل عن وجه األرض ثم مكث فٌها سبعة أٌام ثم أرسلها فلم ورلة زٌتونة فعلم نوح أن الماء لد 

 .(ٙ)"ترجع فعلم نوح أن األرض لد برزت

 الفوابد:

 بٌان سوء عالبة المكذبٌن بعد إنذارهم وتحذٌرهم. -ٔ
بٌان الصراط المستمٌم، وإلامة أسباب الهداٌة، باطنا وظاهرا، ومن لم تكتمل عنده هذه  -ٕ

ذلن فهإالء رفع عنهم التكلٌؾ، ولم ٌكلفهم هللا األسباب لصؽر أو لزوال عمل أو نحو 
 .تعالى إال ما فً وسعهم

ٌة التوفٌك واإللهام وخلك المشٌبة المستلزمة للفعل، ال ٌمدر علٌها إال هللا سبحانه اهدأن  -ٖ
 .وتعالى، فمن شاء هداٌته اهتدى، ومن شاء ضبلله ضل

 }لظلمهم، وهذا كما فً لوله تعالى:  هإالء الكفار نفً هداٌة التوفٌك عنأن فً اآلٌة  -ٗ
ٌْنَاهُْم فَاْستََحبُّوا اْلعََمى َعلَى اْلُهَدى فَؤََخذَتُْهْم َصاِعمَةُ اْلعَذَاِب اْلُهوِن بَِما  ا ثَُموُد فََهَد }َوأَمَّ

فهداهم فً الهداٌة األولى هداٌة البٌان واإلرشاد  ،[2َٔكانُوا ٌَْكِسبُوَن{ ]فصلت : 
 .(2)ٌمبلوها فعالبهم هللا تعالى بالضبلل جزاء إعراضهم وردهم الحكفؤعرضوا عنها لم 

 
 المرآن

                                                             
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٙ/1تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٖٓٙ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .1ٕٗ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .52ٔٔ/ٙ(:ص5ٙٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .52ٕٔ-52ٔٔ/ٙ(:ص52ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٓٔ٘:ٌونس سورة فً االعتماد أصول انظر: (2)
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وا بِِه ِمْن لَْبُل }ثُم  بَعَثْنَا ِمْن بَْعِدِه ُرسُاًل إِلَى َلْوِمِهْم فََجاُءوهُْم بِاْلبٌَِّنَاِت فََما َكانُوا ِلٌُْإِمنُوا بَِما َكذ بُ 
 [9ٗ({ ]ٌونس : 9ِٗدٌَن )َكذَِلَن نَْطبَُع َعلَى لُلُوِب اْلُمْعتَ 

 التفسٌر:
ثم بعثنا من بعد نوح رسبل إلى ألوامهم )هوًدا وصالًحا وإبراهٌم ولوًطا وشعٌبًا وؼٌَرهم( فجاء 
لوا  كل رسول لومه بالمعجزات الدالة على رسالته، وعلى صحة ما دعاهم إلٌه، فما كانوا لٌصّدِ

األمم الخالٌة. وكما ختم هللا على للوب هإالء وٌعملوا بما كذَّب به لوم نوح وَمن سبمهم من 
األلوام فلم ٌإمنوا، كذلن ٌختم على للوب َمن شابههم ممن بعدهم من الذٌن تجاوزوا حدود هللا، 

 وخالفوا ما دعاهم إلٌه رسلهم من طاعته عموبة لهم على معاصٌهم.

ثم بعثنا من بعد  ، أي:"[2ْٗم{ ]ٌونس : }ثُمَّ بَعَثَْنا ِمْن بَْعِدِه ُرسُبًل ِإلَى لَْوِمهِ لوله تعالى: 

 .(ٔ)"«هوًدا وصالًحا وإبراهٌم ولوًطا وشعٌبًا وؼٌَرهم»نوح رسبل إلى ألوامهم 
 .(ٕ)"ٌمول تعالى ذكره: ثم بعثنا من بعد نوح رسبل إلى لومهم لال الطبري:" 
كهود وصالح  {،رسبل إلى لومهم، }من بعد نوح :أي {،ثم بعثنا من بعده} لال المرطبً:" 

 .(ٖ)"وإبراهٌم ولوط وشعٌب وؼٌر هم
كان فً علمه ٌوم ألروا به من ٌصدق به ومن ٌكذب به فكان عٌسى  لال أبً بن كعب:" 

 .(ٗ)"علٌه السبلم من تلن األزواج التً أخذ علٌها العهد والمٌثاق فً زمان آدم

فجاء كل رسول لومه بالمعجزات  ، أي:"[2ٗ}فََجاُءوهُْم بِاْلبٌََِّناِت{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(٘)"الدالة على رسالته، وعلى صحة ما دعاهم إلٌه
فؤتوهم ببٌنات من الحجج واألدلّة على صدلهم، وأنهم هلل رسل، وأن ما  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"ٌدعونهم إلٌه حكّ 
 .(2)"بالمعجزات :أي لال المرطبً:" 

فما كانوا  ، أي:"[2َٗكذَّبُوا بِِه ِمْن لَْبُل{ ]ٌونس :  }فََما َكانُوا ِلٌُْإِمنُوا بَِمالوله تعالى: 

لوا وٌعملوا بما كذَّب به لوم نوح وَمن سبمهم من األمم الخالٌة  .(1)"لٌصّدِ
ٌمول: فما كانوا لٌصّدلوا بما جاءتهم به رسلهم بما كذب به لوم نوح ومن  لال الطبري:" 

 .(5)"لبلَهم من األمم الخالٌة من لبلهم
التمدٌر: بما كذب به لوم نوح من لبل. ولٌل:" بما كذبوا به من لبل" أي  المرطبً:"لال  

ومن أحسن »من لبل ٌوم الذر، فإنه كان فٌهم من كذب بملبه وإن لال الجمٌع: بلى. لال النحاس: 
 .(ٔٔ)"[ٙ]البمرة:  {أأنذرتهم أم لم تنذرهم ال ٌإمنون}، مثل:(ٓٔ)«ما لٌل فً هذا أنه لموم بؤعٌانهم

لول هللا: }َولَْو ُردُّوا لَعَاُدوا ِلَما نُُهوا  {،بما كذبوا به من لبل"}عن مجاهد، لوله:  
 .(ٕ)"(ٔ)َعْنهُ{

                                                             
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗ٘ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖ٘ٙ/1تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .52ٕٔ/ٙ(:ص51ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٗ٘ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖ٘ٙ/1تفسٌر المرطبً: (2)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٗ٘ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
لال مجاهد هذا مثل لوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولال  ، وفٌه ٌمول:"5٘/ٖانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)

ؼٌره هذا مخصوص به ألوام بؤعٌانهم خبر هللا جل وعبل أنهم ال ٌإمنون وأما لول من لال معنى فما كانوا 
أن بعده كذلن ٌطبع هللا على للوب الكافرٌن فدل  لٌإمنوا لٌحكم لهم باإلٌمان فبل ٌصح فً اللؽة وٌدل على بطبلنه

 ."بهذا على أنه لد طبع على للوبهم هذا لول أبً إسحاق
 .ٖ٘ٙ/1تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
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ذلن ٌوم أخذ منهم  :لال {،فما كانوا لٌإمنوا بما كذبوا به من لبل"}عن السدي، لوله:  
 .(ٖ)"المٌثاق آمنوا كرها

وكما ختم هللا على  ، أي:"[2ٗاْلُمْعتَِدٌَن{ ]ٌونس : }َكذَِلَن نَْطبَُع َعلَى لُلُوِب لوله تعالى: 

للوب هإالء األلوام فلم ٌإمنوا، كذلن ٌختم على للوب َمن شابههم ممن بعدهم من الذٌن تجاوزوا 

 .(ٗ)"حدود هللا، وخالفوا ما دعاهم إلٌه رسلهم من طاعته عموبة لهم على معاصٌهم
المجاوزٌن الحد فً الكفر  :أي {،المعتدٌنعلى للوب }أي نختم.  لال المرطبً:" 

 .(٘)"والتكذٌب فبل ٌإمنوا. وهذا ٌرد على المدرٌة لولهم كما تمدم

ٌمول تعالى ذكره: كما طبعنا على للوب أولبن فختمنا علٌها، فلم ٌكونوا  لال الطبري:" 
ٌمبَلون من أنبٌاء هللا نصٌحتَهم، وال ٌستجٌبون لدعابهم إٌّاهم إلى ربهم، بما اجترموا من الذنوب 

كذلن نطبع على للوب من اعتدى على ربّه فتجاوز ما أمره به من توحٌده،  ،واكتسبوا من اآلثام 
دعاهم إلٌه رسلهم من طاعته، عموبة لهم على معصٌتهم ربَّهم من هإالء اآلخرٌن من  وخالؾ ما

 .(ٙ)"بعدهم
 .(2)": ختم على للوبهم{وطبع"}عن سعٌد الممبري فً لول هللا:  
 .(1)"أي: بؤعمالهم {،وطبع على للوبهم"} لتادة، لوله: عن 

 الفوابد:

 والفساد والظلم ٌوجب الختم علىبٌان سنة هللا فً البشر وهً أن التوؼل فً الشر  -ٔ
 الملوب فٌحرم العبد اإلٌمان والهداٌة.

ٕ-  
ٖ-  

 
 المرآن

ُمْجِرِمٌَن }ثُم  بَعَثْنَا ِمْن بَْعِدِهْم ُموَسى َوَهاُروَن إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه بِآٌَاتِنَا فَاْستَْكبَُروا َوَكانُوا لَْوًما 
 [9٘({ ]ٌونس : 9٘)

 التفسٌر:
د أولبن الرسل موسى وهارون علٌهما السبلم إلى فرعون وأشراؾ لومه ثم بعثنا ِمن بع

بالمعجزات الدالة على صدلهما، فاستكبروا عن لَبول الحك، وكانوا لوًما مشركٌن مجرمٌن 
 مكذبٌن.

ٌونس : }ثُمَّ بَعَثْنَا ِمْن بَْعِدِهْم ُموَسى َوَهاُروَن إِلَى ِفْرَعْوَن َوَملَبِِه بِآٌَاتِنَا{ ]لوله تعالى: 
ثم بعثنا ِمن بعد أولبن الرسل موسى وهارون علٌهما السبلم إلى فرعون وأشراؾ  ، أي:"[2٘

 .(5)"لومه بالمعجزات الدالة على صدلهما
موسى وهارون إلى ، }من بعد الرسل واألمم :أي {،ثم بعثنا من بعدهم} لال المرطبً:" 

 .(ٔ)"أشراؾ لومه :أي {،فرعون ومبلبه
                                                                                                                                                                               

 .[1ٕ]األنعام : (ٔ)
 .52ٕٔ/ٙ(:ص55ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .52ٕٔ/ٙ(:صٓٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖ٘ٙ/1تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٗ٘ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .52ٕٔ/ٙ(:صٔٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .52ٕٔ/ٙ(:صٕٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
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ٌمول تعالى :}ثُمَّ بَعَثْنَا{ من بعد تلن الرسل } ُموَسى َوَهاُروَن إِلَى فِْرَعْوَن  لال ابن كثٌر:" 

" } بِآٌَاتِنَا { أي : حَججنا وبراهٌننا، َوَملَبِِه { أي : لومه
(ٕ)

. 
 .(ٖ)"باآلٌات التسع{: بآٌاتنا } لال الزمخشري:" 
 .(ٗ)"كان فرعون فارسٌا من أهل إصطخر لال مجاهد:" 
 .(٘)"أن فرعون كان من أبناء سحرة:"ابن لهٌعة عن  
عاش فرعون ثبلثمابة سنة، مابتان وعشرون لم ٌر فٌها ما "عن دمحم بن المنكدر لال:  

 .(ٙ)"ٌمذي عٌنه، ودعى موسى ثمانٌن سنة

 .(2)"فاستكبروا عن لَبول الحك ، أي:"[2٘} فَاْستَْكبَُروا{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
" أي : استكبروا عن اتباع الحك واالنمٌاد له لال ابن كثٌر:" 

(1)
. 

فاستكبروا عن لبولها، وهو أعظم الكبر أن ٌتهاون العبٌد برسالة  لال الزمخشري:" 
 .(5)"ربهم بعد تبٌنها، وٌتعظموا عن تمبلها

وكانوا لوًما مشركٌن مجرمٌن  ، أي:"[2٘} َوَكانُوا لَْوًما ُمْجِرِمٌَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"مكذبٌن
 .(ٔٔ)"مشركٌن :أي لال المرطبً:" 
كفارا ذوى آثام عظام، فلذلن استكبروا عنها واجترءوا على لال الزمخشري:" 

 .(ٕٔ)"ردها
 الفوابد:

 ذم االستبكار وأنه سبب كثٌر من اإلجرام. -ٔ
 : (ٖٔ)فً كبلم العرب على وجهٌن« البعث»ومن الفوابد: أن  -ٕ

وَسى َوَهاُروَن إِلَى فِْرَعْوَن }أحدهما: اإلرسال كمول هللا تعالى:  - ثُمَّ بَعَثْنَا ِمن بَْعِدِهم مُّ
ْجِرِمٌنَ  ٌَاتَِنا فَاْستَْكَبُرواْ َوَكانُواْ لَْوًما مُّ  [، معناه أرسلنا.ٖٓٔ]األعراؾ:  {َوَملَبِِه بِآ

ن بَْعِد َمْوتِكُْم ثُ }اإلحٌاء من هللا للموتى، ومنه لوله جل وعز: والثانً:  - مَّ بَعَثَْناكُم ّمِ
 [، أي أحٌٌناكم.ٙ٘]البمرة:  {لَعَلَّكُْم تَْشكُُرونَ 

 

 المرآن
ا َجاَءهُُم اْلَحكُّ ِمْن ِعْنِدنَا لَالُوا إِن  َهذَا لَِسْحٌر ُمبٌٌِن )  [9ٙ({ ]ٌونس : 9ٙ}فَلَم 

 التفسٌر:
لالوا: إن الذي جاء به موسى من اآلٌات إنما فلما أتى فرعوَن ولوَمه الحكُّ الذي جاء به موسى 

 هو سحر ظاهر.

                                                                                                                                                                               
 .ٖٙٙ/1تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .1ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .52ٖٔ/ٙ(:صٗٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .52ٖٔ/ٙ(:ص٘ٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .52ٕٔ/ٙ(:صٖٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٖٔٙ/ٕالكشاؾ: (5)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٙٙ/1تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .ٖٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
 .(ٖٖٗ/ ٕ)(:صبعث: )مادة، اللؽة تهذٌب انظر: (ٖٔ)
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ا َجاَءهُُم اْلَحكُّ ِمْن ِعْنِدَنا{ ]ٌونس : لوله تعالى:  فلما أتى فرعوَن ولوَمه  ، أي:"[2ٙ}فَلَمَّ

 .(ٔ)"الحكُّ الذي جاء به موسى
فلما عرفوا أنه هو الحك، وأنه من عند هللا، ال من لبل موسى  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٕ)"وهرون
 .(ٖ)"لما جاءهم رسول من عند هللا عارضوه وحاصروه" السدي: لال 

لالوا: إن الذي جاء به  ، أي:"[2ٙ}لَالُوا إِنَّ َهذَا لَِسْحٌر ُمِبٌٌن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"موسى من اآلٌات إنما هو سحر ظاهر
لالوا لحبهم الشهوات إن هذا لسحر مبٌن وهم ٌعلمون أن الحك أبعد  لال الزمخشري:" 

 .(٘)"شًء من السحر الذي لٌس إال تموٌها وباطبل
 .(ٙ)"حملوا المعجزات على السحر لال المرطبً:" 
ألسموا على ذلن ، وهم ٌعلمون أن ما لالوه كذب  -لبَّحهم هللا  -كؤنهم  لال ابن كثٌر:" 

ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ وبهتا ا فَاْنُظْر َك ٌْمَنَتَْها أَْنفُُسُهْم ُظْلًما َوُعلُوًّ ن ، كما لال تعالى : } َوَجَحُدوا بَِها َواْستَ

"[ٗٔاْلُمْفِسِدٌَن { ] النمل : 
(2)

. 
 

 المرآن
ا َجاَءكُْم أَِسْحٌر َهذَا َواَل ٌُْفِلُح   [99({ ]ٌونس : 99الس اِحُروَن )}لَاَل ُموَسى أَتَمُولُوَن ِلْلَحّكِ لَم 

 التفسٌر:
لال لهم موسى متعجبًا ِمن لولهم: أتمولون للحك لما جاءكم: إنه سحر مبٌن؟ انظروا َوْصَؾ ما 
 جاءكم وما اشتمل علٌه تجدوه الحك. وال ٌفلح الساحرون، وال ٌفوزون فً الدنٌا وال فً اآلخرة.

ا َجاَءكُْم{ ]ٌونس : }لَاَل ُموَسى أَتَمُولُوَن لوله تعالى:  لال لهم موسى  ، أي:"[22ِلْلَحّكِ لَمَّ

 .(1)"متعجبًا ِمن لولهم: أتمولون للحك لما جاءكم: إنه سحر مبٌن؟
ا َجاَءكُمْ  :}} لَاََل { لهم } ُموَسى { منكرا علٌهم لال ابن كثٌر:"   .(5)"{..أَتَمُولُوَن ِلْلَحّكِ لَمَّ
 .(ٓٔ)"ءكمالٌد والعصا لما جا لال مماتل:" 
ٌعنً: أٌكون مثل هذا سحرا؟ فلٌس ذلن بسحر، ولكن ذلن  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

 .(ٔٔ)"عبلمة النبوة
تمدٌر الكبلم: أتمولون للحك لما جاءكم سحر أسحر هذا، فحذؾ السحر  لال البؽوي:" 

 .(ٕٔ)"األول اكتفاء بداللة الكبلم علٌه

 .(ٖٔ)"أسحٌر هذا الذي جبتكم به؟ ، أي:"[22}أَِسْحٌر َهذَا{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

                                                             
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .52ٖٔ/ٙ(:صٙٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٔٙ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٖٙٙ/1تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .1ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٕ٘/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕ٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٕبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٗٗٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .ٕ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
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ٌفوز وال ٌنجح  والحال أنه ال ، أي:"[22}َواَل ٌُْفِلُح السَّاِحُروَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"الساحرون
ٌَْبمون لال الطبري:"   .(ٕ)"ٌمول: وال ٌنجح الساحرون وال 
 .(ٖ)"الدنٌا واآلخرة :ىأ لال مماتل:" 
 .(ٗ)"الدنٌا واآلخرة. وٌمال: ال ظفر لهم :يأ السمرلندي:"لال أبو اللٌث  
 .(٘)"ال ٌفلح من أتى به :أي لال المرطبً:" 
فإن للت: هم لطعوا بمولهم إن هذا لسحر مبٌن على أنه سح،  فكٌؾ  لال الزمخشري:" 

للت: فٌه أوجه: أن ٌكون معنى لوله أتمولون للحك أتعٌبونه  لٌل لهم: أتمولون أسحر هذا؟ 
وتطعنون فٌه. وكان علٌكم أن تذعنوا له وتعظموه، من لولهم: فبل ٌخاؾ المالة، وبٌن الناس 

، فً لوله }َسِمْعنَا فَتًى ٌَْذُكُرهُم{ «الذكر»تماول إذا لال بعضهم لبعض ما ٌسوإه، ونحو المول: 
حذؾ مفعول فؤنكر ما لالوه فً عٌبه والطعن علٌه، وأن ٌ {،أسحر هذا} :ثم لال ،[ٓٙ]األنبٌاء : 

كؤنه لٌل. أتمولون ما  ،[2ٙ}إِنَّ َهذَا لَِسْحٌر ُمبٌِن{ ]ٌونس :  :وهو ما دل علٌه لولهم  {أتمولون}
أسحر }؟ وأن ٌكون جملة لوله {أسحر هذا}، ثم لٌل: {إن هذا لسحر مبٌن}تمولون، ٌعنى لولهم: 

حكاٌة لكبلمهم، كؤنهم لالوا: أجبتما بالسحر تطلبان به الفبلح وال ٌفلح  {هذا وال ٌفلح الساحرون
َ َسٌُْبِطلُهُ{ ]ٌونس :  الساحرون كما لال ْحُر ِإنَّ َّللاَّ  .(ٙ)"[1ٔموسى للسحرة: }َما ِجبْتُْم بِِه الّسِ

 :22-2ٙمن فوابد اآلٌتٌن: ]

 ٌنجو من مرهوب.تمرٌر أن السحر صاحبه ال ٌفلح أبدا وال ٌفوز بمطلوب وال  -ٔ
إن األنماط البشرٌة التً عارضت األنبٌاء والُمرسلٌن فٌما مضى هً نفس النماذج  -ٕ

البشرٌة التً عارضت مبادئ اإلصبلح ورفضت الدعوات اإلصبلحٌة فً العصور 
التالٌة على ٌد ورثة األنبٌاء من الدعاة والمصلحٌن. وهإالء المعارضون للوحً صنفان 

 من الناس:
 وأصحاب العصبٌات المختلفة. أهل األهواء - أ

لمد ساق المرآن الكرٌم أمثلة ونماذج من الصنؾ األول الذٌن آثروا اتباع الهوى 
والتعصب له، على دعوة الحك واالنصٌاع لما جاء به الوحً، وحٌن تستمرئ ما 
لصه المرآن عن هذه النماذج وعن األسباب التً عارضوا الرسل من أجلها تجد 

 لى هذه األسباب التً جسدها المرآن فً متابعة اآلباء وتملٌدهم.بٌنهم شبه اتفاق ع
َ َما  لال تعالى حاكٌا عن لوم هود: }َوإِلَى َعاٍد أََخاهُْم هُوًدا َلاَل ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

ٌُْرهُ أَفَبل تَتَّمُوَن، لَاَل اْلَمؤَلُ الَِّذٌنَ  وجه هذه  فرفعوا لواء الُمعارضة فً لَكُْم ِمْن إِلٍَه َؼ
َ َوْحَدهُ َونَذََر َما َكاَن ٌَْعبُُد  الدعوة الصادلة، ولالوا لنبً هللا هود: }أَِجبْتَنَا ِلنَْعبَُد َّللاَّ

اِدلٌَِن{ ]األعراؾ:   [ .2ٓآبَاُإَنا فَؤْتَِنا بَِما تَِعُدنَا إِْن ُكْنَت ِمَن الصَّ
َ وكذلن كان مولؾ أهل مدٌن من نبً هللا شعٌب، لال تعالى: }ٌَ  ا لَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

ٌٍْر َوإِّنًِ أََخاُؾ  ٌَاَل َواْلِمٌَزاَن إِّنًِ أََراكُْم بَِخ ٌُْرهُ َوال تَْنمُُصوا اْلِمْك َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َؼ
ٌْكُْم َعذَاَب ٌَْوٍم ُمِحٌٍط، َوٌَا لَْوِم أَْوفُوا اْلِمْكٌَاَل َواْلِمٌَزاَن بِاْلِمْسِط َوال تَْبَخسُوا النَّاَس  َعلَ

ٌر َلكُْم إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن َوَما أََنا ٌْ ِ َخ ٌَُّت َّللاَّ  أَْشٌَاَءهُْم َوال تَْعثَْوا فًِ اأْلَْرِض ُمْفِسِدٌَن، بَِم
ٌْكُْم بَِحِفٌٍظ{ ]هود:  [ . فماذا كان مولفهم من هذه الدعوة اإلصبلحٌة؟ لمد 1ٙ-1َٗعلَ

ٌُْب أََصبلتَُن تَؤُْمُرَن أَْن َنتُْرَن َما ٌَْعبُُد رفعوا لواء الُمعاندة والُمعارضة: }لَا ٌَا شُعَ لُوا 
                                                             

 .ٖ٘٘-ٕ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٙ٘ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٕبحر العلوم: (ٗ)
 .ٖٙٙ/1تفسٌر المرطبً: (٘)
 ٕٖٙ-ٖٔٙ/ٕالكشاؾ: (ٙ)



ٕٕٔ 
 

ِشٌُد{ ]هود:  ٌَا  [ .12آبَاُإَنا أَْو أَْن نَْفَعَل فًِ أَْمَواِلنَا َما نََشاُء إِنََّن أَلَْنَت اْلَحِلٌُم الرَّ }لَالُوا 
ا تَمُوُل َوإِنَّا لََنَراَن فِ  ٌُْب َما نَْفمَهُ َكثًٌِرا ِممَّ ٌنَا َضِعٌفًا َولَْوال َرْهطَُن َلَرَجْمنَاَن َوَما شُعَ

َنا بَِعِزٌٍز{ ]هود:  ٌْ  [ .5ٔأَْنَت َعلَ
وكذلن فعل أهل ثمود مع نبً هللا صالح، لال تعالى: }َوإِلَى ثَُموَد أََخاهُْم َصاِلًحا 

 َ ٌُْرهُ هَُو أَْنَشؤ َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َؼ كُْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَْعَمَركُْم فٌَِها لَاَل ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ
ا  ٌِْه إِنَّ َربًِّ لَِرٌٌب ُمِجٌٌب، لَالُوا ٌَا َصاِلُح لَْد كُْنَت فٌِنَا َمْرُجوًّ َل فَاْستَْؽِفُروهُ ثُمَّ تُوبُوا إِ

ٌِْه ُمِرٌٍب{ ]هود: لَْبَل َهذَا أَتَْنَهانَا أَْن نَْعبَُد َما ٌَْعبُُد آبَاُإنَا َوإِنَّنَا لَِفً َشّنٍ ِممَّ  ا تَْدعُونَا إِلَ
ٙٔ ،ٕٙ. ] 

وكذلن فعل بنو إسرابٌل مع نبً هللا موسى، لال تعالى: }ثُمَّ بَعَثْنَا ِمْن بَْعِدِهْم 
ا  ُموَسى َوَهاُروَن إِلَى فِْرَعْوَن َوَمؤَلِِه بِآٌاتِنَا فَاْستَْكَبُروا َوَكانُوا لَْوًما ُمْجِرِمٌَن، فَلَمَّ

ا َجاَءهُُم ا ْلَحكُّ ِمْن ِعْنِدنَا لَالُوا إِنَّ َهذَا لَِسْحٌر ُمِبٌٌن، لَاَل ُموَسى أَتَمُولُوَن ِلْلَحّكِ لَمَّ
ٌِْه آَباَءنَا  ا َوَجْدنَا َعلَ َجاَءكُْم أَِسْحٌر َهذَا َوال ٌُْفِلُح السَّاِحُروَن، لَالُوا أَِجبْتَنَا ِلتَْلِفتَنَا َعمَّ

 [ .21-2٘اُء فًِ اأْلَْرِض َوَما نَْحُن لَكَُما بُِمْإِمنٌَِن{ ]ٌونس: َوتَكُوَن لَكَُما اْلِكْبِرٌَ 
وهكذا تكررت هذه الموالؾ من نبً إلى نبً، ومن أمة إلى أمة، ونجد السبب 
واحدا، إنه اإللؾ والتعود والتعصب لما ورثوه عن جٌل اآلباء واألجداد، من عادات 

ها لٌعرفوا مولعها من الصواب وعمابد ولعوا أسرى لها دون أن ٌتساءلوا حول
 والخطؤ، والحك والباطل.

وإنما كفاهم أنها موارٌث اآلباء وُممدسات األجداد، وكان مولفهم من دعوة 
}إِْن أَْنتُْم إِالَّ بََشٌر ِمثْلُنَا تُِرٌُدوَن أَْن  الرسل هو الرفض والُمعاندة. ولالوا لرسلهم:

ا َكاَن ٌَْعبُُد آَباإُ   [ .َٓٔنا{ ]إبراهٌم: تَُصدُّونَا َعمَّ

ٌُْب َوالَِّذٌَن آَمنُوا َمعََن ِمْن لَْرٌَتِنَا أَْو  ٌَا شُعَ ولالوا لنبً هللا شعٌب: }َلنُْخِرَجنََّن 
 لَتَعُوُدنَّ فًِ ِملَّتِنَا لَاَل أََوَلْو كُنَّا َكاِرِهٌَن{ .

بًا ِإنَّكُْم إِذًا لََخاِسُروَن{ ٌْ  [ .5ٓ-11]األعراؾ:  ولالوا: }لَبِِن اتَّبَْعتُْم شُعَ
[ . إنها ٖٔولالوا لرسلهم: }َلنُْخِرَجنَّكُْم ِمْن أَْرِضَنا أَْو لَتَعُوُدنَّ فًِ ِملَّتَِنا{ ]إبراهٌم: 

نفس المضٌة تتكرر مع جمٌع األنبٌاء؛ التشبث بالموارٌث والتمالٌد والتعصب لها، 
لبلع عن هذه ومحاربة كل دعوة إصبلحٌة جدٌدة تحمل معها رٌاح التؽٌٌر واإل

 الموارٌث.
 أصحاب الملن والسلطان فً كل عصر. - ب

أما النمط الثانً من الُمعارضٌن للوحً فهم أصحاب الملن والسلطان  
والرٌاسات الموجودون فً فبات كثٌرة من أبناء الُمجتمعات البشرٌة، وهإالء 
تجدهم فً كل عصر، وفً كل طبمة اجتماعٌة ُمعٌنة، وتجدهم بٌن أصحاب الحرؾ 
كما تجدهم فً طبمة الُمشتؽلٌن بالعلم، ولكن أشدهم وطؤة وأكثرهم بطشا أصحاب 
السلطان السٌاسً من الُحكام المستبدٌن بشعوبهم، والذٌن ال ٌرضٌهم من الشعوب 

 .إال أن ٌكونوا لطٌعا من الؽنم
ولمد وجدنا المرآن الكرٌم ٌمص علٌنا سلون هذا النمط من الناس مجسدا فً 

نبً هللا موسى، وكٌؾ زٌن له أتباعه سوء عمله فرآه حسنا،  سٌرة فرعون مع
فادعى األلوهٌة، ولال لمومه: ما علمت لكم من إله ؼٌري، ولال لهم: أنا ربكم 

 األعلى.
وحٌن ٌمص المرآن علٌنا هذه الموالؾ المتعددة، فإنه ٌختمها ببٌان العوالب 

خذ منها العبرة ونعً دروس الوخٌمة التً آلت إلٌها مصابر هذه األمم الماضٌة؛ لنؤ
ٌْنَاهُ َوَمْن َمعَهُ فًِ اْلفُْلِن َوَجعَْلنَاُهْم  التارٌخ، فمال سبحانه فً حك لوم نوح:}فََكذَّبُوهُ فَنَجَّ

ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ اْلُمْنذَِرٌَن{ ]ٌونس:   [ .2َٖخبلبَِؾ َوأَْؼَرْلنَا الَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآٌاتَِنا فَاْنُظْر َك
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ٌْنَاهُ َوَمْن َمعَهُ فًِ اْلفُْلِن اْلَمْشُحوِن، ثُمَّ أَْؼَرْلنَا بَْعدُ  ولال فً سورة الشعراء: }فَؤَْنَج
 [ .ٕٔٔ-5ٔٔاْلبَالٌَِن، إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرهُْم ُمْإِمنٌَِن{ ]الشعراء: 

ٌْكُْم ِمْن َربِّ  كُْم ِرْجٌس َوَؼَضٌب أَتَُجاِدلُونَنًِ ولال فً حك لوم عاد: }لَاَل لَْد َولََع َعلَ
ُ بَِها ِمْن سُْلَطاٍن فَاْنتَِظُروا إِنًِّ َمعَكُْم مِ  َل َّللاَّ ٌْتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاُإكُْم َما َنزَّ َن فًِ أَْسَماٍء َسمَّ

نَاهُ َوالَِّذٌَن َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َولََطْعنَا َدابِرَ  ٌْ الَِّذٌَن َكذَّبُوا ِبآٌاتِنَا َوَما  اْلُمْنتَِظِرٌَن، فَؤَْنَج
 [ .2ٕ، 2َٔكانُوا ُمْإِمِنٌَن{ ]األعراؾ: 

ٌِْهْم  َرَها َعلَ ا َعاٌد فَؤُْهِلُكوا ِبِرٌحٍ َصْرَصٍر َعاِتٌٍَة، َسخَّ ولال فً سورة الحالة: }َوأَمَّ
َعى َكؤَنَُّهْم أَْعَجاُز نَْخٍل َسْبَع لٌََاٍل َوثََمانٌَِةَ أٌََّاٍم ُحسُوًما فَتََرى اْلَمْوَم فٌَِها َصرْ 

 [ .1-َٙخاِوٌٍَة، ََهْل تََرى لَُهْم ِمْن بَالٌٍَِة{ ]الحالة: 
ولال فً الشعراء: }فََكذَّبُوهُ فَؤَْهلَْكَناهُْم إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرهُْم ُمْإِمنٌَِن{ 

 [ .5ٖٔ]الشعراء: 
ؤَلُ الَِّذٌَن اْستَْكَبُروا ِمْن لَْوِمِه ِللَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا ولال فً حك لوم ثمود: }لَاَل اْلمَ 

ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم أَتَْعلَُموَن أَنَّ َصاِلًحا ُمْرَسٌل ِمْن َربِِّه لَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسَل بِِه ُمْإِمنُوَن، 
ُروَن، فَعَمَُروا النَّالَةَ َوَعتَْوا َعْن أَْمِر َربِِّهْم لَاَل الَِّذٌَن اْستَْكَبُروا إِنَّا بِالَِّذي آَمْنتُْم بِِه َكافِ 

ْجفَةُ فَؤَْصبَُحوا فًِ  ٌَا َصاِلُح ابْتِنَا بَِما تَِعُدَنا إِْن كُْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن، فَؤََخذَتُْهُم الرَّ َولَالُوا 
ا ثَُموُد فَؤُْهِلكُوا [ . ولال فً سورة الحالة: }فَؤَمَّ 21-2َ٘داِرِهْم َجاثِِمٌَن{ ]األعراؾ: 

 [ .٘بِالطَّاِؼٌَِة{ ]الحالة: 
ولال فً حك لوم لوط: }َوَما َكاَن َجَواَب لَْوِمِه إِالَّ أَْن لَالُوا أَْخِرُجوهُْم ِمْن لَْرٌَتِكُْم 

ٌْنَاهُ َوأَْهلَهُ إِالَّ اْمَرأَتَهُ َكانَْت ِمَن  ُروَن، فَؤَْنَج ٌِْهْم إِنَُّهْم أُنَاٌس ٌَتََطهَّ اْلؽَابِِرٌَن، َوأَْمَطْرَنا َعلَ
ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ اْلُمْجِرِمٌَن{ ]األعراؾ:   [ .1ٗ-1َٕمَطًرا فَاْنظُْر َك

ا أَْن َجاَءْت ُرسُلُنَا لُوًطا ِسًَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم  ولال فً سورة العنكبوت: }َولَمَّ
وَن َوأَْهلََن إِالَّ اْمَرأَتََن َكاَنْت ِمَن اْلَؽابِِرٌَن، ذَْرًعا َولَالُوا ال تََخْؾ َوال تَْحَزْن إِنَّا  ُمنَجُّ

اْلَمْرٌَِة ِرْجًزا ِمَن السََّماِء بَِما َكانُوا ٌَْفسُمُوَن، َولَمَْد تََرْكنَا  إِنَّا ُمْنِزلُوَن َعلَى أَْهِل َهِذهِ 
 [ .ٖ٘-ِٖٖمْنَها آٌَةً َبٌِّنَةً ِلَمْوٍم ٌَْعِملُوَن{ ]العنكبوت: 

َناهُ َوأَْهلَهُ أَْجَمِعٌَن، إِالَّ َعُجوًزا فًِ اْلؽَابِِرٌَن، ثُمَّ  ٌْ ولال فً سورة الشعراء: }فَنَجَّ
ٌِْهْم َمَطًرا فََساَء َمَطُر اْلُمْنذَِرٌَن، إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَةً َوَما  ْرنَا اآْلَخِرٌَن، َوأَْمَطْرنَا َعلَ َدمَّ

 [ .2ٗٔ-2ٓٔلشعراء: َكاَن أَْكثَُرهُْم ُمْإِمنٌَِن{ ]ا
ولال سبحانه وتعالى عن مصٌر هإالء جمًٌعا: }فَكُبلًّ أََخْذنَا بِذَْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن 
ٌَْحةُ َوِمْنُهْم َمْن َخَسْفنَا بِِه اأْلَْرَض َوِمْنُهْم  ٌِْه َحاِصبًا َوِمْنُهْم َمْن أََخذَتْهُ الصَّ أَْرَسْلنَا َعلَ

ٌَْظِلُموَن{ ]العنكبوت:  َمْن أَْؼَرْلنَا َوَما َكانَ  ُ ِلٌَْظِلَمُهْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم  [ . َّٓٗللاَّ
ٌَْؾ  وتؤمل معً هذه الخاتمة فً كل مولؾ: }إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌََةً{ ، أو لوله: }فَاْنظُْر َك

  .ِسِدٌَن{َكاَن َعالِبَةُ الظَّاِلِمٌَن{ أو }َعالِبَةُ اْلُمْجِرِمٌَن{ أو }َعالِبَةُ اْلُمفْ 
وهذه كلها تنبٌهات وإشارات لكً تعً األمة اإلسبلمٌة الدروس، وتؤخذ العبرة 

 .(ٔ)من التارٌخ

 
 المرآن

ٌِْه آبَاَءنَا َوتَكُوَن لَكَُما اْلِكْبِرٌَاُء فًِ اِْلَْرِض َوَما نَ  ا َوَجْدنَا َعلَ ْحُن لَكَُما }لَالُوا أَِجئْتَنَا ِلتَْلِفتَنَا َعم 
 [91({ ]ٌونس : 91بُِمْإِمنٌَِن )

 التفسٌر:

                                                             
 .ٕ٘-2ٔانظر: الوحً واإلنسان: (ٔ)
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لال فرعون وملإه لموسى: أجبتنا لتصرفنا عما وجدنا علٌه آباءنا من عبادة ؼٌر هللا، وتكون 
ٌن بؤنكما « مصر»لكما أنت وهارون العظمة والسلطان فً أرض  ؟ وما نحن لكما بممّرِ
 رسوالن أُرسلتما إلٌنا؛ لنعبد هللا وحده ال شرٌن له.

ٌِْه آبَاَءَنا{ ]ٌونس : له تعالى:لو  ا َوَجْدنَا َعلَ لال فرعون  ، أي:"[21}لَالُوا أَِجبْتَنَا ِلتَْلِفتََنا َعمَّ

 .(ٔ)"وملإه لموسى: أجبتنا لتصرفنا عما وجدنا علٌه آباءنا من عبادة ؼٌر هللا
، ٌمول: {أجبتنا لتلفتنا}ٌمول تعالى ذكره: لال فرعون ومؤله لموسى:  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"، من لبل مجٌبن، من الدٌن{عّما وجدنا علٌه آباءنا}لتصرفنا وتلوٌنا 
ٌِْه آبَاَءَنا{ ]ٌونس : وفً لوله تعالى:  ا َوَجْدنَا َعلَ  ، ثبلثة وجوه:[21}لَالُوا أَِجبْتََنا ِلتَْلِفتَنَا َعمَّ

 .(ٖ)أحدها : لتلوٌنا ، لاله لتادة
 .(ٗ)السدي، لاله عن ىلهتنا الثانً : لتصدنا

ً إذا صرفه ومنه ًّ بن  :أي ،لفت عنمه :الثالث : لتصرفنا، من لولهم لفته لفتا لواها ، لاله عل
 .(ٙ)، والزجاج(٘)عٌسى

 لفته عن األمر ألفته لفتا إذا عدلته عنه، ومن :لتصرفنا وتعدلنا، ٌمال :أي لال الزجاج:" 

 .(2)"عدل وجهه إلٌه :أي ،التفت إلٌه :هذا لولهم
وتكون لكما أنت  ، أي:"[21}َوتَكُوَن لَكَُما اْلِكْبِرٌَاُء فًِ اأْلَْرِض{ ]ٌونس : تعالى:لوله  

 .(1)"؟«مصر»وهارون العظمة والسلطان فً أرض 
ٌعنً العظمة، وهً "الفعلٌاء" من "الكبر". ومنه لول ابن  :«اْلِكْبِرٌَاءُ »لال الطبري:" 

لاع  :(5)الّرِ

ٌَْر فَاِحش ال ٌَُدا  نٌِِه تِِجبَّاَرةٌ َوال ِكْبِرٌاءُ            سُْإَدًدا َؼ
(ٔٓ) 

ٌَاُء فًِ اأْلَْرِض{ ]ٌونس : وفً لوله تعالى:   ، أربعة وجوه:[21}َوتَُكوَن لَكَُما اْلِكْبِر
 .(ٔٔ)لاله مجاهد والسلطان فً األرض، أحدها : الملن

 .(ٕٔ)"أي: الملن والشرؾ ولال ابن لتٌبة:" 
 الملن، وإنما سمً الملن كبرٌاء ألنه أكبر ما ٌطلب من أمر«: الكبرٌاء» لال الزجاج:" 

 .(ٖٔ)"الدنٌا

 .(ٗٔ)عن مجاهدالثانً : العظمة، حكاه األعمش 
 .(٘ٔ)الثالث : العلو، لاله عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم

                                                             
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2٘ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2٘ٔ/٘ٔ(:ص22ٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .52ٖٔ/ٙ(:ص1ٓ٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .٘ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5ٕ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .5ٕ/ٖمعانً المرآن: (2)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .آخر مكان فًه أجد لمو، 1٘ٔ-2٘ٔ/٘ٔالبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: (5)
 .1٘ٔ-2٘ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1٘ٔ/٘ٔ(:ص22ٙ2ٔ(، و)22ٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .51ٔؼرٌب المرآن: (ٕٔ)
 .5ٕ/ٖمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .52ٖٔ/ٙ(:صٓٔ٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .٘ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
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 .(ٔ)الرابع : الطاعة ، لاله الضحان
وهذه األلوال كلها متمارباُت المعانً، وذلن أن الملن سلطان، والطاعة  لال الطبري:" 

، هو ما ثبت فً كبلم العرب، ثم ٌكون ذلن عظمة بملن «الكبرٌاء»ملن، ؼٌر أن معنى 
 .(ٕ)"وسلطان وؼٌر ذلن

ٌن بؤنكما  ، أي:"[21}َوَما نَْحُن لَكَُما بُِمْإِمِنٌَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  وما نحن لكما بممّرِ

 .(ٖ)"رسوالن أُرسلتما إلٌنا؛ لنعبد هللا وحده ال شرٌن له
ٌن بؤنكما رسوالن أرسلتما  {وما نحن لكما}ٌمول:  لال الطبري:"  ٌا موسى وهارون بممّرِ

 .(ٗ)"إلٌنا
 .(٘)"بمصدلٌن لال: {،بمإمنٌن"}ن سعٌد بن جبٌر، لوله: ع 

 الفوابد:

لمد كانت التمالٌد والعادات الموروثة تتحكم فً ، التجرد من التمالٌد الموروثةالدعوة إلى  -ٔ
عمابد الجاهلٌة، ومن أجل ذلن تعرضت العمابد لبلنحراؾ، وانهارت أمام المٌم 
واألخبلق، واختلت الموازٌن واألعراؾ، فكان الوالع ٌرفض كل المسلمات والبدهٌات، 

 جداد.وال ٌمبل سوى ما كان علٌه اآلباء واأل
ولذلن فمد نالش المرآن الكرٌم هذه المضٌة منالشة جادة، وعالجها معالجة 
شافٌة، كعادته فً معالجة المضاٌا ذات األهمٌة البالؽة، وبٌن أن هذه المضٌة لم تكن 
حدٌثة المولد والنشؤة، ولكنها لدٌمة التارٌخ، عمٌمة الجذور، فلم ٌكن العرب الذٌن 

 هم أول من لال هذه الممالة، بل لمد رددها الذٌن استحبوا العمى واجههم نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 على الهدى من األمم السابمة.

}فَمَاَل اْلَمؤَلُ الَِّذٌَن َكَفُروا ِمْن لَْوِمِه َما َهذَا إِالَّ بََشٌر  لمد لالها لوم نوح علٌه السبلم:
ٌْكُْم وَ  َل َعلَ ِلٌَن{ ِمثْلُكُْم ٌُِرٌُد أَْن ٌَتَفَضَّ ُ أَلَْنَزَل َمبَلبَِكةً َما َسِمْعنَا بَِهذَا فًِ آَبابِنَا اأْلَوَّ لَْو َشاَء َّللاَّ

 [.ٕٗ]المإمنون : 
ولالها لوم هود علٌه السبلم: }لَالُواْ أَِجبْتََنا ِلنَْعبَُد هللاَ َوْحَدهُ َونَذََر َما َكاَن ٌَْعبُُد 

اِدلٌَِن{ آبَاُإَنا فَؤْتَِنا بَِما تَِعُدنَا إِن كُ   .[2ٓ]األعراؾ:نَت ِمَن الصَّ
ا لَْبَل َهَذا  ولالها لوم صالح علٌه السبلم: }لَالُواْ ٌَا َصاِلُح لَْد كُنَت فٌَِنا َمْرُجوًّ

ِه ُمِرٌٍب{  ٌْ َل ا تَْدعُونَا إِ مَّ  .[ٕٙ]هود:أَتَْنَهاَنا أَن نَّْعبَُد َما ٌَْعبُُد آَباُإنَا َوإِنََّنا لَِفً َشّنٍ ّمِ
ها لوم إبراهٌم علٌه السبلم، لما لال لهم: }َما َهِذِه التََّماثٌُِل الَّتًِ أَنتُْم لََها ولال

بٌٍِن{  َعاِكفُوَن لَالُوا َوَجْدنَا آَباءنَا لََها َعابِِدٌَن لَاَل لَمَْد كُنتُْم أَنتُْم َوآبَاُإكُْم فًِ َضبَلٍل مُّ
 .[ٗ٘-ٕ٘]األنبٌاء:

وَن لَالُوا بَْل َوَجْدنَا ولما لال لهم: }َهْل ٌَْسَمعُونَ كُْم إِْذ تَْدعُوَن أَْو ٌَنفَعُونَكُْم أَْو ٌَُضرُّ
 .[2ٗ-2ٕ]الشعراء:آبَاءنَا َكذَِلَن ٌَْفعَلُوَن{ 

ٌُْب أََصبلَتَُن تَؤُْمُرنَ -علٌه السبلم  -ولالها لوم شعٌب  أَن نَّتُْرَن َما  : }لَالُواْ ٌَا شُعَ
ِشٌُد{ ٌَْعبُُد آبَاُإَنا أَْو أَن نَّ   .[12]هود:ْفَعَل فًِ أَْمَواِلنَا َما نََشاء إِنََّن ألَنَت اْلَحِلٌُم الرَّ

ٌِْه آبَاءنَا َوتَكُوَن  ا َوَجْدنَا َعلَ ولٌلت لموسى علٌه السبلم: }لَالُواْ أَِجبْتََنا ِلتَْلِفتَنَا َعمَّ
 .[21]ٌونس:لَكَُما اْلِكْبِرٌَاء فًِ األَْرِض َوَما نَْحُن لَكَُما بُِمْإِمنٌَِن{ 

                                                             
 .1٘ٔ/٘ٔ(:ص22ٙ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5٘ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5٘ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .52ٖٔ/ٙ(:صٔٔ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)



ٕٕ٘ 
 

ملسو هيلع هللا ىلص، لال  ولد بٌن المرآن الكرٌم أن تلن الممالة لد لٌلت لكافة األنبٌاء لبل دمحم
ن نَِّذٌٍر إاِلَّ لَاَل ُمتَْرفُوَها إِنَّا َوَجْدنَا آبَاءنَ  ا تعالى: }َوَكذَِلَن َما أَْرَسْلَنا ِمن لَْبِلَن فًِ لَْرٌٍَة ّمِ

ْمتَُدوَن{  ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِهم مُّ  .[ٖٕ]زخرؾ:َعلَى أُمَّ
ن لرسلهم: }لَالُواْ إِْن أَنتُْم إِالَّ بََشٌر ولص علٌنا ربنا تعالى لول األلوام السابمٌ

بٌٍِن{  ا َكاَن ٌَْعبُُد آَبآُإنَا فَؤْتُوَنا بِسُْلَطاٍن مُّ ونَا َعمَّ ثْلُنَا تُِرٌُدوَن أَن تَُصدُّ  .[ٓٔ]إبراهٌم:ّمِ
َنا لال تعالى: }لَالُواْ بَْل نَتَّ  وأخٌراً لالها مشركو مكة للنبً الخاتم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ٌْ بُِع َما أَْلفَ

ٌِْه آبَاءنَا{  ٌِْه آبَاءنَا{ [، 2ٓٔ]البمرة:َعلَ }َوإِذَا [، ٗٓٔ]المابدة:و}لَالُواْ َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعَل
ٌَْطانُ  ٌِْه آَباءنَا أََولَْو َكاَن الشَّ ُ لَالُوا َبْل نَتَّبُِع َما َوَجْدنَا َعلَ  ٌَْدعُوهُْم لٌَِل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَنَزَل َّللاَّ

 .[ٕٔ]لممان:إِلَى َعذَاِب السَِّعٌِر{ 
على علم، فهذا سندهم الوحٌد، وهو دلٌلهم الفرٌد، إنه التملٌد الجامد الذي ال ٌموم 

وال ٌعتمد على برهان، بل وال حتى على تفكٌر أو روٌة، إن هذا المولؾ إنّما هو 
استجابة لدعوة إبلٌس، فهل هم مصرون على السٌر فً هذا الطرٌك، وراء تملٌد اآلباء 

 حتى دخول نار جهنم؟
 .(ٔ)إنّها لمسة مزعجة، مولظة منبهة، ولكن لمن ألمى السمع وهو شهٌد

 .الكاذبة من شؤن أهل الباطل والظلم والفساداالتهامات أن  -ٕ
كل من دعا إلى الحك رماه من كان على المسلن الجاهلً أن لصده من الدعوة طلب أن  -ٖ

 الرباسة والجاه، من ؼٌر أن ٌنظروا إلى ما دعا إلٌه، وما لام علٌه من البراهٌن.
 

 المرآن
 [97({ ]ٌونس : 97}َولَاَل فِْرَعْوُن ائْتُونًِ بِكُّلِ َساِحٍر َعِلٌٍم )

 التفسٌر:

 .(ٕ)ولال فرعون: جٌبونً بكل ساحر متمن للسحر.

ولال فرعون:  ، أي:"[25}َولَاَل فِْرَعْوُن ابْتُوِنً بُِكّلِ َساِحٍر َعِلٌٍم{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"ابتونً بكل ساحر ماهر، علٌٍم بفنون السحر

ٌمول تعالى ذكره: ولال فرعون لمومه: ابتونً بكل من ٌسحر من  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"السحرة، علٌم بالسحر

 .(٘)"إنما لاله لما رأى العصا والٌد البٌضاء واعتمد أنهما سحر لال المرطبً:" 
 .(ٙ)"فحشر له كل ساحر متعالم ":لال ابن عباس 
 الفوابد:

 ألنبٌابهم وَمن أُرسل إلٌهم.تذكٌر هذه األمة بما جرى لؤلمم السابمة لبلها  -ٔ
 للسحر طرق ٌتعلم بها وله علماء به وتعلمه حرام واستعماله حرام. -ٕ

 
 المرآن

ا َجاَء الس َحَرةُ لَاَل لَُهْم ُموَسى أَْلمُوا َما أَْنتُْم ُمْلمُوَن )  [1ٓ({ ]ٌونس : 1ٓ}فَلَم 
 التفسٌر:

                                                             
وما  21ٗ/ٔ:الرحٌلً فرج بن أحمد بن حمود. د، اإلسبلم إلى المشركٌن دعوة فً الكرٌم المرآن منهجانظر:  (ٔ)

 .بعدها
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .]بتصرؾ[ٖ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .5٘ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٖٙ/1تفسٌر المرطبً: (٘)
 .52ٗٔ/ٙ(:صٕٔ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)



ٕٕٙ 
 

 ما معكم من حبالكم وعصٌِّكم.فلما جاء السحرة فرعون لال لهم موسى: ألموا على األرض 

ا َجاَء السََّحَرةُ{ ]ٌونس : لوله تعالى:   .(ٔ)"فلما جاءوا ،فؤتوه بالسحرة ، أي:"[1ٓ}فَلَمَّ

لال لهم موسى:  ، أي:"[1ٓ}لَاَل لَُهْم ُموَسى أَْلمُوا َما أَْنتُْم ُمْلمُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"ألموا على األرض ما معكم من حبالكم وعصٌِّكم
 .(ٖ)"اطرحوا على األرض ما معكم من حبالكم وعصٌكم :أي لال المرطبً:" 
الٌوم الذي أظهر هللا فٌه موسى على فرعون والسحرة هو ٌوم  لال ابن عباس:" 

عاشوراء فلما اجتمعوا فً صعٌد لال الناس بعضهم لبعض انطلموا فلنحضر هذا األمر ونتبع 
السحرة إن كانوا هم الؽالبٌن ٌعنً بذلن موسى وهارون، صلى هللا علٌهما وسلم استهزاء بهما 

ألموا ... فؤلموا }أن تلمً وإما )أن( نكون نحن الملمٌن لال: لالوا: ٌا موسى لمدرتهم بسحرهم إما 
، فرأى موسى من سحرهم ما أوجس فً {حبالهم وعصٌهم ولالوا بعزة فرعون إنا لنحن الؽالبون

 .(ٗ)"نفسه خٌفة فؤوحى هللا إلٌه أن ألك العصا
 

 المرآن
ْحُر إِن   ا أَلْمَْوا لَاَل ُموَسى َما ِجئْتُْم بِِه الّسِ َ اَل ٌُْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِدٌَن  }فَلَم  َ َسٌُْبِطلُهُ إِن  ّللا  ّللا 

 [1ٔ({ ]ٌونس : 1ٔ)
 التفسٌر:

فلما ألمَوا حبالهم وعصٌَّهم لال لهم موسى: إنَّ الذي جبتم به وألمٌتموه هو السحر، إن هللا سٌُْذهب 
بما ٌكرهه، وأفسد فٌها  ما جبتم به وسٌُبطله، إن هللا ال ٌصلح عمل َمن سعى فً أرض هللا

 بمعصٌته.

ا أَْلمَْوا{ ]ٌونس : لوله تعالى:   .(٘)"فلما ألمَوا حبالهم وعصٌَّهم ، أي:"[1ٔ}فَلَمَّ

َ َسٌُْبِطلُهُ{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ْحُر إِنَّ َّللاَّ لال لهم  ، أي:"[1ٔ}لَاَل ُموَسى َما ِجبْتُْم بِِه الّسِ
 .(ٙ)"ه هو السحر، إن هللا سٌُْذهب ما جبتم به وسٌُبطلهموسى: إنَّ الذي جبتم به وألمٌتمو

 .(2)"سٌهلكه :سٌبطله{} لال الواحدي:" 
 .(1)"أي: سٌذهبه لال السمعانً:" 
 .(5)"باالستفهام {،آلسحر}ولال بعضهم  ،ٌمول: الذي جبتم به السحر لال االخفش:" 
 :والمعنى أي لال موسى: الذي جبتم به السحر، وٌمرأ ما جبتم به، آلسحر. لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)"أي شىء جبتم به آلسحر. هوعلى جهة التوبٌخ لهم

والتمدٌر: أي شً  {،جبتم به}فً موضع رفع باالبتداء، والخبر {ما}تكون لال المرطبً:" 
 .(ٔٔ)"جبتم به، على التوبٌخ والتصؽٌر لما جاءوا به من السحر

بالمد على االستفهام، ولرأ اآلخرون ببل مد، ٌدل « آلسحر»لرأ أبو عمرو وأبو جعفر:  
 .(ٔ)بؽٌر األلؾ والبلم« ما جبتم به سحر»علٌه لراءة ابن مسعود 

                                                             
 .ٖ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٖٙ/1تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .52ٗٔ/ٙ(:صٖٔ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .٘ٓ٘الوجٌز: (2)
 .51ٖ/ٕتفسٌر السمعانً: (1)
 .22ٖ/ٔمعانً المرآن: (5)
 .ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .2ٖٙ/1تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
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َ اَل ٌُْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِدٌَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  إن هللا ال ٌصلح عمل  ، أي:"[1ٔ}إِنَّ َّللاَّ
 .(ٕ)"َمن سعى فً أرض هللا بما ٌكرهه، وأفسد فٌها بمعصٌته

 .(ٖ)"ال ٌجعله ٌنفعهم لال الواحدي:أي:" 
وفً المصص أنهم كانوا سبعٌن ألفا، مع كل واحد منهم حبل وعصا،  لال السمعانً:" 

 .(ٗ)"ٌاتفؤلموا تلن الحبال والعصً، فجعلت تخٌل فً أعٌن الناس كؤنها ثعابٌن وح
ما جبتم به }لال ابن عباس: من أخذ مضجعه من اللٌل ثم تبل هذه اآلٌة.  لال المرطبً:" 

لم ٌضره كٌد ساحر. وال تكتب على  {،السحر إن هللا سٌبطله إن هللا ال ٌصلح عمل المفسدٌن
 .(٘)"مسحور إال دفع هللا عنه السحر

السحر بإذن هللا تمرأ فً إناء فٌه ماء بلؽنً أن هإالء اآلٌات شفاء من :"عن لٌث، لال  
ا أَْلمَْوا لَاَل ُموَسى َما ِجبْتُْم ِبِه  ثم ٌصب على رأس المسحور اآلٌة التً فً سورة ٌونس: }فَلَمَّ

َ اَل ٌُْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِدٌَن ) َ َسٌُْبِطلُهُ إِنَّ َّللاَّ ْحُر إِنَّ َّللاَّ ُ اْلَحكَّ بِ 1ٔالّسِ َكِلَماتِِه َولَْو َكِرَه ( َوٌُِحكُّ َّللاَّ
إلى انتهاء أربع  (2)واآلٌة األخرى: }فََولََع اْلَحكُّ َوبََطَل َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{، (ٙ)({1ٕاْلُمْجِرُموَن )
ٌُْث أَتَى{ آٌات، ولوله: ٌُْد َساِحٍر َواَل ٌُْفِلُح السَّاِحُر َح  .(5)"(1)} إِنََّما َصنَعُوا َك

 :[1ٕ-1ٔاآلٌتٌن] فوابدمن 

 عالبة الفساد وعمل أصحابه الخراب والدمار.أن  -ٔ
ذم هللا عز وجل السحر وأهله فً كتابه الكرٌم، وبٌن بطبلن عملهم، وأنهم ال خبلق لهم  -ٕ

 .فً اآلخرة
َ َسٌُْبِطلُهُ  ، لال تعالى:عمل الساحر ما ٌثبت بل ٌبطلأن  -ٖ ْحُر إِنَّ َّللاَّ  وأما{، }َما ِجبْتُْم بِِه الّسِ

معجزة األنبٌاء فلها حمٌمة كما جرى بٌن موسى والسحرة فإنهم مع كثرتهم لٌل أنهم 

سبعون ألفاً وألموا ما ألموا من الكٌد أمر هللا موسى أن ٌلمً عصاه فإذا هً تلمؾ ما 
 .ٌؤفكون فولع الحك وبطل ما كانوا ٌعملون

 
 المرآن

ُ اْلَحك  بَِكِلَماتِِه َولَْو َكرِ   [1ٕ({ ]ٌونس : 1َٕه اْلُمْجِرُموَن )}َوٌُِحكُّ ّللا 
 التفسٌر:

وٌثّبِت هللا الحك الذي جبتكم به من عنده فٌُعلٌه على باطلكم بكلماته وأمره، ولو كره المجرمون 
 أصحاب المعاصً ِمن آل فرعون.

ُ اْلَحكَّ بَِكِلَماتِِه{ ]ٌونس : لوله تعالى:  وٌثبِّت هللا الحك الذي جبتكم  ، أي:"[1ٕ}َوٌُِحكُّ َّللاَّ
 .(ٓٔ)"به من عنده فٌُعلٌه على باطلكم بكلماته وأمره

 .(ٔٔ)"-ملسو هيلع هللا ىلص -ٌمول ٌحك هللا الدٌن بالتوحٌد والظفر لنبٌه لال مماتل:" 

                                                                                                                                                                               
 .٘ٗٔ/ٗانظر: تفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘ٓ٘الوجٌز: (ٖ)
 .51ٖ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .2ٖٙ/1تفسٌر المرطبً: (٘)
 .[1ٕ - 1ٔ]ٌونس : (ٙ)
 .[1ٔٔ]األعراؾ : (2)
 .[5ٙ]طه : (1)
 .52ٗٔ/ٙ(:صٗٔ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
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بكبلمه وحججه وبراهٌنه. ولٌل:  :أي {،بكلماته}ٌبٌنه وٌوضحه.  :أي لال المرطبً:" 
 .(ٔ)"بعداته بالنصر

ٌمول: وٌثبت هللا الحك الذي جبتكم به من عنده، فٌعلٌه على باطلكم،  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"، ٌعنً: بؤمره{بكلماته}وٌصححه 

المجرمون ذلن ولو كره  ، أي:"[1ٕ}َولَْو َكِرهَ اْلُمْجِرُموَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"أصحاب المعاصً ِمن آل فرعون

 .(ٗ)"فرعونمن آل لال المرطبً:ٌعنً:" 
 .(٘)"ٌعنً الذٌن اكتسبوا اإلثم بربِّهم، بمعصٌتهم إٌاه لال الطبري:" 
 .(ٙ)"الكفار :لال {،المجرمون"}عن ابن عباس فً لوله:  

 .(2)"المجرم: المجترم الراكب للخطر لال ابن عطٌة:" 

 الفوابد:

ومع ذلن لم ٌتابعه إال تسلٌة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حٌث أراه كٌؾ انتصر موسى بالمعجزات  -ٔ
 الملٌل من لومه.

 .عد هللا سبحانه وتعالى أن ٌنصر دٌنه وٌعلً كلمته -ٕ
 

 المرآن
ٌ ةٌ ِمْن لَْوِمِه َعلَى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْوَن َوَملَئِِهْم أَْن ٌَْفتِنَُهْم َوإِن  فِرْ  َعْوَن }فََما آَمَن ِلُموَسى إِال  ذُّرِ

 [1ٖ({ ]ٌونس : 1ٖهُ لَِمَن اْلُمْسِرفٌَِن )لَعَاٍل فًِ اِْلَْرِض َوإِن  

 التفسٌر:
فما آمن لموسى علٌه السبلم مع ما أتاهم به من الحجج واألدلة إال ذرٌة من لومه من بنً 
إسرابٌل، وهم خابفون من فرعون وملبه أن ٌفتنوهم بالعذاب، فٌصدُّوهم عن دٌنهم، وإن فرعون 

 جاوزٌن الحد فً الكفر والفساد.لَجبار مستكبر فً األرض، وإنه لمن المت

ٌَّةٌ ِمْن لَْوِمِه{ ]ٌونس : لوله تعالى:  فما آمن لموسى  ، أي:"[1ٖ}فََما آَمَن ِلُموَسى إِالَّ ذُّرِ

 .(1)"علٌه السبلم مع ما أتاهم به من الحجج واألدلة إال ذرٌة من لومه من بنً إسرابٌل
 .(5)"وهم أشراؾ أصحابه لال ابن لتٌبة:" 
ٌمول تعالى ذكره: فلم ٌإمن لموسى، مع ما أتاهم به من الحجج واألدلّة  الطبري:"لال  

 .(ٓٔ)"خابفٌن من فرعون وملبهم {إال ذرٌة من لومه}
ألن الملن إذا ذكر بخوؾ أو بسفر أو  ،وفرعون واحد {وملبهم:}وإنما لال  لال الفراء:" 

ول: لدم الخلٌفة فكثر الناس، ترٌد: لدوم من سفر ذهب الوهم إلٌه وإلى من معه أال ترى أنن تم
فؽلت األسعار ألنن تنوي بمدومه لدوم من معه. ولد ٌكون أن ترٌد بفرعون آل  بمن معه، ولدم

                                                             
 .5ٖٙ/1تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٖٙٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .]بتصرؾ[1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٖٙ/1تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٙٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .52ٗٔ/ٙ(:ص٘ٔ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٖالمحرر الوجٌز: (2)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .51ٔؼرٌب المرآن: (5)
 .ٖٙٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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وهللا « أهل المرٌة» :ترٌد ،[1ٕ]ٌوسؾ:  {َوْسبَِل اْلَمْرٌَةَ : }فرعون وتحذؾ اآلل فٌجوز كما لال
 ًُّ تِِهّن{ ]الطبلق : أعلم. ومن ذلن لوله: }ٌَا أٌََُّها النَّبِ  .(ٔ)"[ٔإِذَا َطلَّْمتُُم النَِّساَء فََطلِّمُوهُنَّ ِلِعدَّ

المعنى على خوؾ من آل فرعون وملبهم وهو من باب »ولال الفراء: ابن عطٌة:" لال 
 .(ٕ) [«1َٕوْسبَِل اْلمَْرٌَةَ ]ٌوسؾ: 

هو  ،[1ٕ]ٌوسؾ:  {اْلمَْرٌَةَ َوْسبَِل :}وهذا التنظٌر ؼٌر جٌد ألن إسماط المضاؾ فً لوله 
ال تسؤل، ففً الظاهر دلٌل على ما أضمر، وأما « اسؤل المرٌة»سابػ بسبب ما ٌعمل من أن 

هاهنا فالخوؾ من فرعون متمكن ال ٌحتاج معه إلى إضمار، إما أنه ربما احتج أن الضمٌر 
اث التً للجثة ولكن المجموع فً َمبَلبِِهْم ٌمتضً ذلن والخوؾ إنما ٌكون من األفعال واألحد

 .(ٖ)"لكثرة استعماله ولمصد اإلٌجاز أضٌؾ إلى األشخاص

ٌَّةٌ ِمْن لَْوِمِه{ ]ٌونس : لوله تعالى:وفً    ، خمسة وجوه:[1ٖ}فََما آَمَن ِلُموَسى إِالَّ ذُّرِ
 .(٘)، والضحان(ٗ)أحدها : أن الذرٌة الملٌل ، لاله ابن عباس

ٌَِّة لَْوٍم آَخِرٌنَ }الملٌل، كما لال هللا تعالى:  :«الذرٌة» لال الضحان:"   {َكَما أَْنَشؤَكُْم ِمْن ذُّرِ
 .(ٙ) "[ٖٖٔ]سورة األنعام: 

الثانً : أنهم الؽلمان من بنً إسرابٌل ألن فرعون كان ٌذبحهم فؤسرعوا إلى اإلٌمان بموسى ، 
 .(2)لاله زٌد بن أسلم

فلما كان من أمر موسى علٌه السبلم ما  كان فرعون ٌذبح الؽلمان :"زٌد بن أسلملال  
كان حٌن ضرب موسى بالعصا، وهو لاعد عبد عنده أخرجه ثم لطر عن لتل ذرٌة بنً إسرابٌل 
وعرؾ أنه هو الذي كان ٌمتل فً سببه ذرٌة بنً إسرابٌل فنشبت ناشبة فٌما بٌن ذلن إلى أن 

فما آمن لموسى }لتً لال هللا: جاء موسى من مدٌن حٌن بعثه هللا عز وجل رسوال وهً الذرٌة ا
 .(1){"إال ذرٌة من لومه على خوؾ من فرعون

لاله  . ألنهم كانوا ذرٌة من هلن ممن أرسل إلٌهم موسى علٌه السبلم، الثالث : أنهم أوالد الزمن
 .(ٓٔ)، واألعمش(5)مجاهد

 .(ٔٔ)"لٌل إنه مكث ٌدعو اآلباء فلم ٌإمنوا، وآمنت طابفة من أوالدهم لال الزجاج:" 
منهم: امرأة فرعون، ومإمن ، أناس ؼٌر بنً إسرابٌل، من لوم فرعون «الذرٌة»أن  الرابع :

  .(ٕٔ). لاله ابن عباسآل فرعون، وخازن فرعون، وامرأة خازنه
 .(ٖٔ)"، ٌمول: بنً إسرابٌل{ذرٌة من لومه}لوله:  ولد روي عن ابن عباس:" 

 .(ٗٔ)لاله الفراء وآباإهم من المبط.أنهم لوم أمهاتهم من بنً إٍسرابٌل والخامس: 
، سبعٌن أهل بٌت -فٌما بلؽنا -الملٌل. وكانوا«: الذرٌة»فسر المفسرون  لال الفراء:" 

ألن آباءهم كانوا من المبط وأمهاتهم كن من بنى إسرابٌل، فسموا الذرٌة  ،«الذرٌة»وإنما سموا 

                                                             
 .2ٙٗ-2ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٔ)
 .22ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٕ)
 .2ٖٔ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .ٖٙٔ/٘ٔ(:ص222ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٙٔ/٘ٔ(:ص222٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٙٔ/٘ٔ(:ص222٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .52٘ٔ/ٙ(:ص1ٔ٘ٓٔانظر:تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .52٘ٔ/ٙ(:ص1ٔ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٗٙٔ/٘ٔ(:ص2225ٔ)-(222ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٗٙٔ/٘ٔ(:ص221ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٗٙٔ/٘ٔ(:ص221ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .٘ٙٔ/٘ٔ(:ص221ٕٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٙٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٗٔ)
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ارٌهم األبناء ألن أمهاتهم من ؼٌر كما لٌل ألوالد أهل فارس الذٌن سمطوا إلى الٌمن فسموا ذر
 .(ٔ)"جنس آبابهم

 .(ٕ)أفاده الماوردي : أن ذرٌة لوم موسى نساإهم وولدانهم.والسادس
وأولى هذه األلوال عندي بتؤوٌل اآلٌة، الموُل الذي ذكرته عن مجاهد،  لال الطبري:" 
، فً هذا الموضع أرٌد بها ذُّرٌة من أرسل إلٌه موسى من بنً إسرابٌل، «الذرٌة»وهو أن 

ٌّتهم، فآمن منهم من ذكر هللا، بموسى. وا بنبوته لطول الزمان، فؤدركت ذر  فهلكوا لبل أن ٌمرُّ

أولى بالصواب فً ذلن"، ألنه لم ٌجر فً هذه اآلٌة ذكٌر لؽٌر موسى،  وإنما للت: "هذا المولُ 
فَؤلن تكون "الهاء"، فً لوله: "من لومه"، من ذكر موسى لمربها من ذكره، أولى من أن تكون 

 من ذكر فرعون، لبعد ذكره منها، إذ لم ٌكن بخبلؾ ذلن دلٌٌل، من خبٍر وال نظٍر.

، الدلٌُل الواضح على أن الهاء فً {فرعون وملبهمعلى خوؾ من }وبعُد، فإن فً لوله: 
، من ذكر موسى، ال من ذكر فرعون، ألنها لو كانت من ذكر فرعون {إال ذرٌة من لومه}لوله: 

 .(ٖ){"على خوؾ من فرعون}لكان الكبلم، "على خوؾ منه"، ولم ٌكن 

على تخوؾ  ، أي:"[1ٌَْٖفتِنَُهْم{ ]ٌونس : }َعلَى َخْوٍؾ ِمْن فِْرَعْوَن َوَملَبِِهْم أَْن لوله تعالى: 
 .(ٗ)"وحذر من فرعون ومؤله أن ٌعذبهم وٌصرفهم عن دٌنهم

 .(٘)"وهم خابفون من فرعون وملبهم أن ٌفتنوهم :ٌعنً لال الطبري:" 
 .(ٙ)"أن ٌمتلهم :ٌعنى {،أن ٌفتنهم، }ومن معه األشراؾ من لومه:ٌعنً  لال مماتل:" 

 .(2)"مؤل الذرٌة :ٌعنً لال األخفش:" 

 .(1)"}أن ٌفتنهم{ أي: ٌمتلهم وٌعذبهم لال ابن لتٌبة:" 
 .(5)"الرإساء الذٌن ٌرجع إلى لولهم :الموم من« المؤل» لال الزجاج:" 

وإن فرعون لَجبار  ، أي:"[1ٖ}َوإِنَّ فِْرَعْوَن لَعَاٍل فًِ اأْلَْرِض{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"مستكبر فً األرض

 .(ٔٔ)"ٌمول: تجبر فً األرض زٌد:"لال ابن  
 .(ٕٔ)"ٌمول تعالى ذكره: وإن فرعون لجبّاٌر مستكبر على هللا فً أرضه لال الطبري:" 

وإنه لمن المتجاوزٌن الحد فً  ، أي:"[1ٖ}َوِإنَّهُ لَِمَن اْلُمْسِرفٌَِن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)"الكفر والفساد

                                                             
 .2ٙٗ/ٔمعانً المرآن: (ٔ)
 .٘ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .٘ٙٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .٘ٙٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕ٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .22ٖ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .51ٔؼرٌب المرآن: (1)
 .ٖٓ/ٖمعانً المرآن: (5)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .52٘ٔ/ٙ(:ص5ٔ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٙٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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الحّك إلى الباطل، وذلن كفره باهلل وتركه  وإنه لمن المتجاوزٌنلال الطبري: أي:" 
 .(ٔ)"اإلٌمان به، وجحوُده وحدانٌة هللا، واّدعاإه لنفسه األلوهة، وسفكه الدماء بؽٌر ِحلِّها

 الفوابد:

 التندٌد بالعلو فً األرض واإلسراؾ فً الشر والفساد وبؤهلهما. -ٔ

 مذموم.فكل ذلن حرام لبٌح ، إن العظٌم والتجبر واالستطالة على الناس -ٕ
 

 المرآن
ٌِْه تََوك لُوا إِْن كُْنتُْم ُمْسِلِمٌَن ) ِ فَعَلَ  [1ٗ({ ]ٌونس : 1ٗ}َولَاَل ُموَسى ٌَا لَْوِم إِْن كُْنتُْم آَمْنتُْم بِاّلِل 

 التفسٌر:
وامتثلتم شرعه فثموا به، وسلِّموا ألمره، وعلى  -جلَّ وعبل-ولال موسى: ٌا لومً إن صدلتم باهلل 

 ن كنتم مذعنٌن له بالطاعة.هللا توكلوا إ

ِ{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ولال موسى: ٌا  ، أي:"[1ٗ}َولَاَل ُموَسى ٌَا لَْوِم إِْن كُْنتُْم آَمْنتُْم ِباّلِلَّ
 .(ٕ)"وامتثلتم شرعه -جلَّ وعبل-لومً إن صدلتم باهلل 

ٌِْه تََوكَّلُوا{ ]ٌونس : لوله تعالى:  اعتمدوا فإِنه ٌكفٌكم كل على هللا وحده ف ، أي:"[1ٗ}فَعَلَ
 .(ٖ)"شّرٍ وُضرّ 
 .(ٗ)"احترزوا :ٌعنى لال مماتل:" 
فإنه لن ٌخذل ولٌّه، ولن ٌسلم من توكل  ٌمول: فبه فثموا، وألمره فسلموا، لال الطبري:" 

 .(٘)"علٌه

أوذٌنا من لبل أن تؤتٌنا }ٌعنً: ثموا باهلل وذلن حٌن لالوا له:  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(ٙ)"[5ٕٔ]األعراؾ:  {بعد ما جبتنا ومن

 .(2)"أرضى به من العباد :أي ،على هللا توكلوا :ٌعنً لال دمحم بن إسحاق:" 

إِن كنتم مستسلمٌن لحكم هللا منمادٌن  ، أي:"[1ٗ}إِْن ُكْنتُْم ُمْسِلِمٌَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(1)"لشرعه

 .(5)"ٌمول: إن كنتم مذعنٌن هلل بالطاعة، فعلٌه توكلوا لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"إن كنتم ممرٌن بالتوحٌد :ٌعنً لال مماتل:" 
 الفوابد:

 وجوب التوكل على هللا تعالى لتحمل عبء الدعوة إلى هللا تعالى والمٌام بطاعته. -ٔ
تحاشً ما ٌَْصرؾ الناس  :األدلة الموجبة التّباع المنهج واألسلوب الصحٌحٌنأنه من   -ٕ

}َربَّنَا اَل  ، ومنه لوله تعالى:َربَّنا ال تَْجعَْلنَا فِتْنَةً لِّْلَمْوِم الّظاِلمٌَن{ ، لال تعالى:}عن الهداٌة
 .[ٓٙ]الممتحنة:تَْجعَْلنَا فِتْنَةً لِّلَِّذٌَن َكَفُروا{

                                                             
 .2ٙٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 . 1ٙٔ/٘ٔتفسٌر الطبري:(٘)
 . 1ٕٔ/ٕبحر العلوم:(ٙ)
 .52٘ٔ/ٙ(:صٕٓ٘ٓٔحاتم) أخرجه ابن ابً (2)
 .ٖ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 . 1ٙٔ/٘ٔتفسٌر الطبري:(5)
 .ٕٙٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
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 المرآن

ْلنَا َرب نَا اَل تَجْ  ِ تََوك   [1٘({ ]ٌونس : 1٘عَْلنَا فِتْنَةً ِلْلمَْوِم الظ اِلِمٌَن )}فَمَالُوا َعلَى ّللا 
 التفسٌر:

ضنا أمرنا، ربنا ال تنصرهم  فمال لوم موسى له: على هللا وحده ال شرٌن له اعتمدنا، وإلٌه فوَّ
علٌنا فٌكون ذلن فتنة لنا عن الدٌن، أو ٌُفتن الكفاُر بنصرهم، فٌمولوا: لو كانوا على حك لما 

 ؼُلبوا.

ِ تََوكَّْلَنا{ ]ٌونس : وله تعالى:ل  فمال لوم موسى له: على هللا  ، أي:"[1٘}فَمَالُوا َعلَى َّللاَّ

ضنا أمرنا  .(ٔ)"وحده ال شرٌن له اعتمدنا، وإلٌه فوَّ
، أي به {على هللا توكلنا}ٌمول تعالى ذكره: فمال لوم ٌا موسى لموسى:  لال الطبري:" 

ضنا أمرنا  .(ٕ)"وثمنا، وإلٌه فوَّ
على هللا :}فلما لال لهم هذا موسى علٌه السبلم فمالوا  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

 .(ٖ)"ٌعنً: فوضنا أمرنا إلٌه {،توكلنا
إنما لالوا ذلن، ألن الموم كانوا مخلصٌن، ال  {،على هللا توكلنا:}فمالوا  لال الزمخشري:" 

هلن من كانوا ٌخافونه، وجعلهم جرم أن هللا سبحانه لبل توكلهم، وأجاب دعاءهم، ونجاهم وأ
خلفاء فً أرضه، فمن أراد أن ٌصلح للتوكل على ربه والتفوٌض إلٌه، فعلٌه برفض التخلٌط إلى 

 .(ٗ)"اإلخبلص

ربنا ال تنصرهم  ، أي:"[1٘}َربَّنَا اَل تَْجعَْلَنا فِتْنَةً ِلْلمَْوِم الظَّاِلِمٌَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
علٌنا فٌكون ذلن فتنة لنا عن الدٌن، أو ٌُفتن الكفاُر بنصرهم، فٌمولوا: لو كانوا على حك لما 

 .(٘)"ؼُلبوا
ٌمول: بلٌة وعبرة للموم الظالمٌن. ٌعنً: ال تنصرهم  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

 .(ٙ)"علٌنا
ٌمول جل ثناإه مخبًرا عن لوم موسى أنهم دعوا ربهم فمالوا: ٌا ربنا ال  لال الطبري:" 

 .(2)"ٌعنون لوم فرعون ،تختبر هإالء الموم الكافرٌن، وال تمتحنهم بنا! 
أي: ال تظهرهم علٌنا وال تهلكنا بؤٌدٌهم، فٌظنوا أنا لم نكن على الحك  لال البؽوي:" 

 .(1)"فٌزدادوا طؽٌانا
: عذاب ٌعذبوننا وٌفتنوننا عن دٌننا. أو فتنة لهم ٌفتتنون بنا أى لال الزمخشري:" 

 .(5)"وٌمولون: لو كان هإالء على الحك لما أصٌبوا

 ، ثبلثة وجوه:[1٘}َربََّنا اَل تَْجعَْلَنا فِتْنَةً ِلْلَمْوِم الظَّاِلِمٌَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:وفً  
 .(ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ)أحدها : ال تسلطهم علٌنا فٌفتنوننا ، لاله مجاهد

، (ٕ)وأبو مجلز ،(ٔ)الثانً: ال تسلطهم علٌنا فٌفتتنون بنا لظنهم أنهم على حك ، لاله أبو الضحى
 .(ٖ)وبه لال ابن لتٌبة

                                                             
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٙٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 . 1ٕٔ/ٕبحر العلوم:(ٖ)
 .ٖٗٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 . 1ٕٔ/ٕبحر العلوم:(ٙ)
 .1ٙٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٙٗٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٖٗٙ/ٕالكشاؾ: (5)
 .2ٓٔ-5ٙٔ/٘ٔ(:ص225ٔٔ )-(221ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٓٔ/٘ٔ(:ص225ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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. حكاه ابن عطٌة عن طابفة، ال تفتنهم وتبتلهم بمتلنا فتعذبهم على ذلن فً اآلخرة والثالث:
 .(ٗ)"وفً هذا التؤوٌل للكولال:"

[ 1٘]ٌونس:  {َربَّنا ال تَْجعَْلنا فِتَْنةً ِلْلمَْوِم الظَّاِلِمٌنَ }الفتنة: العبرة، كموله:  لتٌبة:"لال ابن  
[ أي: ٌعتبرون أمرهم بؤمرنا، فإذا ٘]الممتحنة:  {ال تَْجعَْلنا فِتْنَةً ِللَِّذٌَن َكفَُروا}وفً موضع آخر: 

 ظنّوا أنهم على حك، ونحن على باطل. -رأونا فً ضّر وببلء ورأوا أنفسهم فً ؼبطة ورخاء

 .(٘)"[ٖ٘وكذلن لوله: فَتَنَّا بَْعَضُهْم بِبَْعٍض ]األنعام: 
 فً أن والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: إن الموم رؼبوا إلى هللا لال الطبري:" 

ٌُجٌرهم من أن ٌكونوا محنة لموم فرعون وببلًء، وكلُّ ما كان من أمر كان لهم مصدَّة عن اتباع 
موسى واإللرار به، وبما جاءهم به، فإنه ال شن أنه كان لهم "فتنة"، وكان من أعظم األمور لهم 

أن لو كان لوم موسى إبعاًدا من اإلٌمان باهلل ورسوله. وكذلن من المصدَّة كان لهم عن اإلٌمان: 
فً أنفسهم، من بلٌة تنزل بهم، فاستعاذ الموم باهلل من كل معنى ٌكون  عاجلتهم من هللا محنةٌ 

 .(ٙ)"صادًّا لموم فرعون عن اإلٌمان باهلل بؤسبابهم

 الفوابد:

التوكل على هللا عبادة عظٌمة له سبحانه والتوكل علٌه ٌجب أن ٌكون فً كل شًء أن  -ٔ
تعالى حك التوكل ال ٌخٌب فً أي مسعى ٌسعاه فً دنٌاه وآخرته ... ومن توكل علٌه 

ً للعمل واألخذ باألسباب فإن من ٌتكل على هللا فً دخول  ولكن ٌجب أن ٌكون مرافما
الجنة وال ٌعمل لها عمٌدة وعبادة وعمبلً فلن ٌدخلها! وكذلن فً كل شؤن من شإون 

أن أعمالنا هً التً تفضً إلٌنا بالنجاح  الدنٌا واآلخرة فٌجب لكل عمله على أن ال نعتمد
 .وحدها بل بتوفٌك هللا تعالى ورحمته

أن سوء حال المإمنٌن من ضعؾ أو فمر تجعلهم موضعا الفتتان الكفار بهم، باعتماد  -ٕ
 .أنهم خٌر منهم

 
 المرآن

نَا بَِرْحَمتَِن ِمَن اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن )  [1ٙ({ ]ٌونس : 1ٙ}َونَّجِ

 التفسٌر:
 نا برحمتن من الموم الكافرٌن فرعون وملبه؛ ألنهم كانوا ٌؤخذونهم باألعمال الشالة.ونجِّ 

َنا بَِرْحَمتَِن ِمَن اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  خلِّصنا وأنمذنا و ، أي:"[1ٙ}َونَّجِ
 .(2)"بفضلن وإِنعامن من كٌد فرعون وأنصاره الجاحدٌن

نا ٌا ربنا برحمتن، فخلِّصنا من أٌدي الموم  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره: ونّجِ
 .(1)"الكافرٌن، لوم فرعون، ألنهم كان ٌستعبدونهم وٌستعملونهم فً األشٌاء المَِذرة من خدمتهم

 {،من الموم الكافرٌن} ،ٌعنً: بنعمتن {،ونجنا برحمتن} لال أبو اللٌث السمرلندي:" 
 .(5)"ٌعنً: فرعون ولومه

                                                                                                                                                                               
 .5ٙٔ/٘ٔ(:ص221٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٙٔ/٘ٔ(:ص221ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٔٙانظر: تؤوٌل مشكل المرآن: (ٖ)
 .1ٖٔ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٕٔٙتؤوٌل مشكل المرآن: (٘)
 .2ٔٔ-2ٓٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .2ٔٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 . 1ٕٔ/ٕبحر العلوم:(5)
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من كٌدهم ومن شإم {، أي: "ونجنا برحمتن من الموم الكافرٌن} لال البٌضاوي: 
مشاهدتهم، وفً تمدٌم التوكل على الدعاء تنبٌه على أن الداعً ٌنبؽً له أن ٌتوكل أوال لتجاب 

 .(ٔ)"دعوته
 الفوابد:

 مشروعٌة الدعاء والتوسل إلى هللا تعالى بؤسمابه وصفاته. -ٔ
 .التوسل برحمة هللا وفضله -ٕ

 
 المرآن

آ ِلمَْوِمكَُما بِِمْصَر بٌُُوتًا َواْجعَلُوا بٌُُوتَكُْم لِْبلَةً َوأَلٌِمُ  ٌْنَا إِلَى ُموَسى َوأَِخٌِه أَْن تَبَو  اَلةَ }َوأَْوَح وا الص 
ِر اْلُمْإِمنٌَِن )  [19({ ]ٌونس : 19َوبَّشِ

 التفسٌر:
تكون مساكن ومبلجا « مصر»وأوحٌنا إلى موسى وأخٌه هارون أن اتخذا لمومكما بٌوتًا فً 

تعتصمون بها، واجعلوا بٌوتكم أماكن تصلُّون فٌها عند الخوؾ، وأدُّوا الصبلة المفروضة فً 
ر المإمنٌن المطٌعٌن هلل بالنصر المإزر، والثواب الجزٌل منه سبحانه وتعالى.  أولاتها. وبّشِ

ٌْنَا إَِلى ُموَسى َوأَِخٌِه أَْن تََبوَّ لوله تعالى:  ، [12آ ِلمَْوِمكَُما بِِمْصَر بٌُُوتًا{ ]ٌونس : }َوأَْوَح
تكون مساكن « مصر»وأوحٌنا إلى موسى وأخٌه هارون أن اتخذا لمومكما بٌوتًا فً  أي:"

 .(ٕ)"ومبلجا تعتصمون بها
ٌمول تعالى ذكره: وأوحٌنا إلى موسى وأخٌه أن اتخذا لمومكما بمصر  لال الطبري:" 

أ ، بٌوتًا أ مْصحًفا"، إذا اتخذه، "وبوأته أنا ٌمال منه: "تبوَّ فبلن لنفسه بٌتًا"، إذا اتخذه. وكذلن تبوَّ
 .(ٖ)"بٌتًا": إذا اتخذته له

 لوالن : [،12ٌونس :  {]بِِمْصرَ }وفً لوله 
 .(ٗ)أحدهما : أنها اإلسكندرٌة ، وهو لول مجاهد

 .(٘)الثانً : أنه البلد المسمى مصر ، لاله الضحان

واجعلوا بٌوتكم أماكن تصلُّون  ، أي:"[12}َواْجعَلُوا بٌُُوتَكُْم لِْبلَةً{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"فٌها عند الخوؾ

 .(2)"ٌمول: واجعلوا بٌوتكم مساجَد تصلُّون فٌها لال الطبري:" 

 .(1)"أي: نحو المبلة. وٌمال: اجعلوها مساجد لال ابن لتٌبة:" 

 ، أربعة ألوال:[12بٌُُوتَكُْم لِْبلَةً{ ]ٌونس : }َواْجعَلُوا لوله تعالى:وفً  

أحدها : واجعلوها مساجد تصلون فٌها، ألنهم كانوا ٌخافون فرعون أن ٌصلّوا فً كنابسهم 
 ،(ٗ)الضحان، و(ٖ)، والربٌع بن انس(ٕ)، وأبو مالن(ٔ)، ومجاهد(5)ابن عباسومساجدهم ، لاله 

 .(ٙ)النخعًإبراهٌم و ،(٘)وابن زٌد ،(ٗ)الضحانو

                                                             
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٔٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .52ٙٔ/ٙ(:صٕٙ٘ٓٔانظر: تفسٌر اٌن ابً حاتم) (ٗ)
 .52ٙٔ/ٙ(:ص1ٕ٘ٓٔانظر: تفسٌر اٌن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٔٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .51ٔؼرٌب المرآن: (1)
 .2ٕٔ/٘ٔ(:ص225٘ٔ)-(225ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
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، (5)ولتادة ،(1)ومجاهد ،(2)ابن عباسوهذا مروي عن الثانً : واجعلوا مساجدكم لِبل الكعبة ، 
 .(ٓٔ)والضحان

حكاه  .الثالث : واجعلوا بٌوتكم التً بالشام لبلة لكم فً الصبلة فهً لبلة الٌهود إلى الٌوم
 .(ٔٔ)ابن بحرعن  الماوردي

 .(ٖٔ)سعٌد بن جبٌر، و(ٕٔ)ابن عباسالرابع : واجعلوا بٌوتكم ٌمابل بعضها بعضاً ، لاله 
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب، المول الذي لدمنا بٌانه، وذلن أن  لال الطبري:" 

البٌوت المسكونة، إذا ذكرت باسمها -وإن كانت المساجد بٌوتًا  -األؼلب من معانً "البٌوت" 
، المساجد. ألن "المساجد" لها اسم هً به معروفة، خاصٌّ لها، وذلن "المساجد"المطلك دون 

وكذلن ، فؤّما "البٌوت" المطلمة بؽٌر وصلها بشًء، وال إضافتها إلى شًء، فالبٌوت المسكونة
 "المبلة" األؼلب من استعمال الناس إٌّاها فً لبل المساجد وللصلوات.

وجٌه معانً كبلم هللا إال إلى األؼلب من وجوهها فإذا كان ذلن كذلن، وكان ؼٌر جابز ت
ًّ المجهول، ما لم تؤت داللة تدل على ؼٌر  المستعمل بٌن أهل اللسان الذي نزل به، دون الخف

، داللةٌ تمطع العذَر بؤن معناه ؼٌر الظاهر  {واجعلوا بٌوتكم لبلة}ذلن  ولم ٌكن على لوله: 
وكذلن المول فً ، ٌهه إلى ؼٌر الظاهر الذي وصفنالم ٌجز لنا توج ،المستعمل فً كبلم العرب

 .(ٗٔ){"لبلة}لوله 

بَلةَ{ ]ٌونس : لوله تعالى:  وأدُّوا الصبلة المفروضة فً  ، أي:"[12}َوأَلٌُِموا الصَّ
 .(٘ٔ)"أولاتها

 .(ٙٔ)"ٌمول تعالى ذكره: وأدوا الصبلة المفروضة بحدودها فً أولاتها لال الطبري:" 
أمرهم أن ٌصلوا مع  {،وألٌموا الصبلة} :لوله ألهل الكتاب :"حٌانعن مماتل بن وروي  
 .(2ٔ)"النبً ملسو هيلع هللا ىلص
عن الحسن فً لوله: وألٌموا الصبلة لال: فرٌضة واجبة ال تنفع األعمال إال بها  
 .(5ٔ)وروي عن عطاء ولتادة نحو ذلن .(1ٔ)"وبالزكاة

ِر اْلُمْإِمِنٌَن{ ]ٌونسلوله تعالى:  ر المإمنٌن المطٌعٌن هلل بالنصر  ، أي:"[12:  }َوبَّشِ وبّشِ
 .(ٔ)"المإزر، والثواب الجزٌل منه سبحانه وتعالى

                                                                                                                                                                               
 .2ٖٔ-2ٕٔ/٘ٔ(:ص21ٓٓٔ(، و)2255ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٖٔ/٘ٔ(:ص21ٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٖٔ/٘ٔ(:ص21ٕٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٖٔ/٘ٔ(:ص21ٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٖٔ/٘ٔ(:ص21ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٕٔ/٘ٔ(:ص225ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٗٔ/٘ٔ(:ص21ٓ5ٔ)-(21ٓ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2٘ٔ-2ٗٔ/٘ٔ(:ص21ٔٗٔ)-(21ٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2٘ٔ/٘ٔ(:ص21ٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2٘ٔ/٘ٔ(:ص21ٔ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .522ٔ/ٙ(:صٕٖ٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .2٘ٔ/٘ٔ(:ص21ٔ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 2ٙٔ-2٘ٔ/٘ٔ.تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .2ٙٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .521ٔ/ٙ(:صٖ٘٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .522ٔ/ٙ(:صٖٗ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1ٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.522ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (5ٔ)
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ٌمول جل ثناإه لنبٌه علٌه الصبلة والسبلم: وبشر ممٌمً الصبلة المطٌعً  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"هللا، ٌا دمحم، المإمنٌن بالثواب الجزٌل منه

لال: بشرهم بالنصر فً الدنٌا والجنة فً  {،المإمنٌنوبشر "}عن سعٌد بن جبٌر، لوله:  
 .(ٖ)"اآلخرة
 الفوابد:

 اتخاذ المساجد فً المنازل للصبلة فٌها عند الخوؾ. -ٔ
 وجوب إلام الصبلة. -ٕ
 بشرى هللا تعالى للمإمنٌن والممٌمٌن للصبلة بحسن العالبة فً الدارٌن. -ٖ

 
 المرآن

ٌَْت  ْنٌَا َرب نَا ِلٌُِضلُّوا َعْن }َولَاَل ُموَسى َرب نَا إِن َن آتَ فِْرَعْوَن َوَمََلَهُ ِزٌنَةً َوأَْمَوااًل فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ
({ 11ٌَم )َسبٌِِلَن َرب نَا اْطِمْس َعلَى أَْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعلَى لُلُوبِِهْم فَاَل ٌُْإِمنُوا َحت ى ٌََرُوا اْلعَذَاَب اِْلَلِ 

 [11]ٌونس : 
 التفسٌر:

موسى: ربنا إنن أعطٌت فرعون وأشراؾ لومه زٌنة من متاع الدنٌا؛ فلم ٌشكروا لن، ولال 
وإنما استعانوا بها على اإلضبلل عن سبٌلن، ربنا اطمس على أموالهم، فبل ٌنتفعوا بها، واختم 

 على للوبهم حتى ال تنشرح لئلٌمان، فبل ٌإمنوا حتى ٌروا العذاب الشدٌد الموجع.

ْنٌَا{  }َولَالَ لوله تعالى:  ٌَْت فِْرَعْوَن َوَمؤَلَهُ ِزٌنَةً َوأَْمَوااًل فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ ُموَسى َربَّنَا إِنََّن آتَ
ٌا ربنا إنن أعطٌت فرعون وكبراء لومه وأشرافهم، زٌنةً من  :لال موسى ، أي:"[11]ٌونس : 

 .(ٗ)"متاع الدنٌا وأثاثها، وأنواعاً كثٌرة من المال

آتٌتهم تلن األموال الكثٌرة  ، أي:"[11}َربَّنَا ِلٌُِضلُّوا َعْن َسبٌِِلَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(٘)"دٌنن، ومنعهم عن طاعتن وتوحٌدن لتكون عالبة أمرهم ِإضبلل الناس عن

ربنا اطمس على أموالهم،  ، أي:"[11}َربَّنَا اْطِمْس َعلَى أَْمَواِلِهْم{ ]ٌونس : لوله تعالى:
 .(ٙ)"فبل ٌنتفعوا بها

 .(2)"أي: أهلكها. وهو من لولن: طمس الطرٌك: إذا عفا ودرس لال ابن لتٌبة:" 
هذا دعاء من موسى، دعا هللا على فرعون وملبه أن ٌؽٌر أموالهم عن  لال الطبري:" 

لَْبِل أَْن نَْطِمَس ُوُجوًها فَنَُردََّها  ِمنْ }هٌبتها، وٌبدلها إلى ؼٌر الحال التً هً بها، وذلن نحو لوله: 
ٌمال  ، [ . ٌعنً به: من لبل أن نؽٌرها عن هٌبتها التً هً بها2ٗ]سورة النساء:  {َعلَى أَْدبَاِرَها

منه: "َطَمْست عٌنَه أَْطِمْسها وأطُمسُها َطْمًسا وطُُموسا". ولد تستعمل العرب "الطمس" فً العفّو 
 :(1)والدروس، كما لال كعب بن زهٌروالدثور، وفً االندلاق 

                                                                                                                                                                               
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٙٔ/٘ٔسٌر الطبري:تف (ٕ)
 .521ٔ/ٙ(:صٖٙ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٗ٘٘-ٖ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .51ٔؼرٌب المرآن: (2)
 شدٌدة: ونضاحة. سٌبلًنا سال حتى به فض نضحا، بالعرق الرجل نضح. المشهورة لصٌدته من. 5: دٌوانه(1)

 الشاخص العظم: جمٌعا والحٌوان الناس من وهو األذن، خلؾ البعٌر من ٌعرق الذي الموضع: والذفرى. النضح
 أعبلم: واألعبلم. أثره أمحى الذي الدارس: والطامس. اإلبل فً ممدوح هنان، عرلها وسٌبلن. األذن خلؾ

 وال فٌها أعبلم ال كان إذا: مجهولة وأرض. الضال ضل إذا علٌه بها لٌستدل الطرٌك جادة فً تبنى الطرٌك،
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ْفَرى إِذَا َعِرلَْت  اَحِة الذِّ  .(ٔ)"عُْرَضتَُها َطاِمُس األَْعبلِم َمْجُهول               ِمْن كُّلِ نَضَّ

 ، وجهان:[11}َربََّنا اْطِمْس َعلَى أَْمَواِلِهْم{ ]ٌونس : لوله تعالى:وفً  
، (ٗ)، وسفٌان(ٖ)، ابو العالٌة(ٕ)لاله الربٌع بن انس حجارة. اموالهم اجعلمعناه: أحدهما: 
 .(2)، وابن زٌد(ٙ)، وأبو صالح(٘)والضحان

 .(1)"جعلها هللا حجارةً منموشة على هٌبة ما كانت لال الضحان:" 

لت حجارة لال لتادة:"   .(5)"بلؽنا أن زروعهم تحوَّ

  .(ٓٔ)"اجعل سُّكرهم حجارة وعن المرظً:"
لد فعل ذلن، ولد أصابهم ذلن، طَمس على أموالهم، فصارت حجارةً،  لال ابن زٌد:" 

 .(ٔٔ)"ذهبهم ودراهمهم وَعَدسهم، وكلُّ شًء

 .(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)والثانً: أن معناه: أهلكها. لاله ابن عباس

ر علٌهم وأهلن أموالهم{ربنا اطمس على أموالهم} عن ابن عباس:"   .(ٗٔ)"، ٌمول: دّمِ

واختم على للوبهم حتى ال تنشرح  ، أي:"[11َعلَى لُلُوبِِهْم{ ]ٌونس :  }َواْشُددْ لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)"لئلٌمان

 .(ٙٔ)"ٌعنً: واطبع علٌها حتى ال تلٌن وال تنشرح باإلٌمان لال الطٌري:" 
  {فَبل ٌُْإِمنُوا} ، أال نرى بعده:« اشدد الباب»مجازه هاهنا كمجاز  لال أبو عبٌدة:" 

 .(2ٔ)"فبل ٌإمننّ  :جزم، ألنه دعاء علٌهم، أي

 ، وجوه:[11}َواْشُدْد َعلَى لُلُوبِِهْم{ ]ٌونس : لوله تعالى:وفً  
 .(1ٔ)أحدها : بالضبللة لٌهلكوا كفاراً فٌنالهم عذاب اآلخرة ، لاله مجاهد

 .(5ٔ)"أهلكهم كفاًرا وروي عن الضحان:" 
 .(ٔ)الثانً : بإعمابها عن الرشد

                                                                                                                                                                               

 العطش على وصبرها وشدتها لوتها حٌنبذ عرفت المجاهل، هذه نزلت إذا: ٌمول. السابر فٌها ٌهتدي فبل جبال،
 .الفلوات فً والسٌر

 .25ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٓٔ/٘ٔ(:ص21ٕٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٓٔ/٘ٔ(:ص21ٕٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٓٔ/٘ٔ(:ص21ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٔٔ-1ٓٔ/٘ٔ(:ص21ٕ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٓٔ/٘ٔ(:ص21ٕ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٔٔ/٘ٔ(:ص21ٖٓٔانظر:  الطبري) (2)
 .1ٔٔ-1ٓٔ/٘ٔ(:ص21ٕ5ٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٓٔ/٘ٔ(:ص21ٕٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .25ٔ/٘ٔ(:ص21ٕٓٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٔٔ/٘ٔ(:ص21ٖٓٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٔٔ/٘ٔ(:ص21ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٔٔ/٘ٔ(:ص21ٖٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٔٔ/٘ٔ(:ص21ٖٗٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .1ٔٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .1ٕٔ/ٔمجاز المرىن: (2ٔ)
 .1ٕٔ/٘ٔ(:ص21ٖ5ٔ )-(21ٖ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
 .1ٕٔ/٘ٔ(:ص21ٗٓٔأخرجه الطبري) (5ٔ)
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 .(ٕ)ابن بحر حكاه الماوردي عنالثالث : بالموت ، 
 .(ٖ)لاله ابن لتٌبة الرابع : اجعلها لاسٌة.

. وهذا معنى لول ابن حتى ال تلٌن وال تنشرح باإلٌمانمعناه: اختم على للوبهم، والخامس: 
 .(ٙ)، والطبري(٘)، وبه لال الفراء(ٗ)عباس

فاستجاب هللا له، وحال بٌن فرعون وبٌن اإلٌمان حتى أدركه الؽرق،  لال ابن عباس:" 
 .(2)"فلم ٌنفعه اإلٌمان

فبل ٌإمنوا حتى  ، أي:"[11}فَبَل ٌُْإِمنُوا َحتَّى ٌََرُوا اْلعَذَاَب اأْلَِلٌَم{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(1)"ٌروا العذاب الشدٌد الموجع

وا بوحدانٌته، حتى ٌروا العذاب  لال الطبري:"  معناه: فبل ٌصدلوا بتوحٌد هللا وٌمرُّ
 .(5)الموجع

ٌإمنوا حتى ٌروا « ٘»لوله: فبل ٌإمنوا. كل ذلن دعاء، كؤنه لال اللهم فبل  لال الفراء:" 
ألن المسؤلة  ،جوابا لمسبلة موسى علٌه السبلم إٌاه {فبل ٌإمنوا}العذاب األلٌم وإن شبت جعلت 

فً موضع نصب على الجواب، فٌكون كمول  {فبل ٌإمنوا}لى لفظ األمر، فتجعل خرجت ع
 :(ٓٔ)الشاعر

 إلى سلٌمان فنسترٌحا                 ٌا ناق سٌري عنما فسٌحا 

 .(ٔٔ)" ولٌس الجواب ٌسهل فً الدعاء ألنه لٌس بشرط

 .(ٕٔ)"، لال: الؽرق{فبل ٌإمنوا حتى ٌروا العذاب األلٌم} عن ابن عباس:" 

 .(ٖٔ){"حتى ٌروا العذاَب األلٌم، }، باهلل فٌما ٌرون من اآلٌات{فبل ٌإمنوا"}عن مجاهد:  

 .(ٗٔ)"، ٌمول: دعا علٌهم{فبل ٌإمنوا"}المنمري: عن  

 الفوابد:

 مشروعٌة الدعاء بالهبلن على أهل الظلم. -ٔ

                                                                                                                                                                               
 .5ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .51ٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .1ٔٔ/٘ٔ(:ص21ٖ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .22ٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (٘)
 .1ٔٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٔٔ/٘ٔ(:ص21ٖ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٕٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 ،5ٖٕ/ ٕ التصرٌح وشرح ،ٖٕٔ النحاة على والرد ،ٕ٘/ ٖ والدر ،ٖٗ/ ٖ الكتاب فً النجم ألبً الرجز(ٓٔ)

/ ٗ المسالن أوضح فً نسبة وببل ،ٓٔ/ ٕ الهوامع وهمع ،12ٖ/ ٗ النحوٌة والمماصد ،( نفخ) العرب ولسان
 عمٌل ابن وشرح ،ٕٖٓ/ ٕ األشمونً وشرح ،2ٕٓ/ ٔ اإلعراب صناعة وسر ،1ٖٔ المبانً ورصؾ ،1ٕٔ
 ،ٗٔ/ ٕ والممتضب ،ٕٓٔ العربٌة فً واللمع ،ٕٙ/ 2 المفصل وشرح ،2ٔ الندى لطر وشرح ،2ٓ٘ ص

 .اإلبل سٌر من ضرب «العنك»و. الملن عبد بن سلٌمان فٌها ٌمدح .1ٕٔ/ ٔ الهوامع وهمع
 .21ٗ-22ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .1ٗٔ/٘ٔ(:ص21ٗٙٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1ٕٔ/٘ٔ(:ص21ٗٔٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .1ٖٔ/٘ٔ(:ص21ٗ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
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 كثرة المال وأنواع الزٌنة، واالنؽماس فً ذلن والتلهً به ٌسبب الضبلل لصاحبه. -ٕ
 الذٌن بلؽوا حدا من الشر والفساد فطبع على للوبهم ال ٌموتون إال على الكفر فٌخسرون. -ٖ

 

 المرآن
 [17({ ]ٌونس : 17}لَاَل لَْد أُِجٌبَْت َدْعَوتُكَُما فَاْستَِمٌَما َواَل تَت بِعَاّنِ َسبٌَِل ال ِذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن )

 التفسٌر:
وكان موسى ٌدعو، وهارون -دعوتكما فً فرعون وملبه وأموالهم لال هللا تعالى لهما: لد أجٌبت 

ن على دعابه، فمن هنا نسبت الدعوة إلى االثنٌن ا على  -ٌإّمِ فاستمٌما على دٌنكما، واستمرَّ
دعوتكما فرعون ولومه إلى توحٌد هللا وطاعته، وال تسلكا طرٌك َمن ال ٌعلم حمٌمة وعدي 

 ووعٌدي.

لال هللا تعالى لهما: لد أجٌبت  ، أي:"[15ِجٌبَْت َدْعَوتُكَُما{ ]ٌونس : }لَاَل لَْد أُ لوله تعالى: 

 .(ٔ)"دعوتكما فً فرعون وملبه وأموالهم
وهذا خبر من هللا عن إجابته لموسى ملسو هيلع هللا ىلص وهارون دعاءهما على فرعون  لال الطبري:" 

، فً فرعون {لد أجٌبت دعوتكما}هللا لهما:  {لال}وأشراؾ لومه وأموالهم. ٌمول جل ثناإه: 
 . وملبه وأموالهم

 فإن لال لابل: وكٌؾ نسبت "اإلجابة" إلى اثنٌن و"الدعاء"، إنما كان من واحد؟

نًا، وهو هارون، فلذلن نسبت اإلجابة  لٌل: إن الداعً وإن كان واحًدا، فإن الثانً كان مإّمِ
ن داع أن العرب تخاطب الواحد خطاب  ولد زعم بعض أهل العربٌة، ...إلٌهما، ألن المإّمِ

 :(ٕ)االثنٌن، وأنشد فً ذلن

 (ٖ)"ِبنزعِ أُُصوِلِه َواْجتَزَّ ِشٌَحا               فَمُْلُت ِلَصاِحبً ال تُْعَجبلنَا 
وفً اآلٌة دلٌل ، ٌروى فً التفسٌر أن موسى دعا، وأن هارون أمن على دعابه لال الزجاج:"

ٌدل أن الدعوة منهما جمٌعا، والمإمن على { أجٌبت دعوتكمالد }أنهما دعوا جمٌعا ألن لوله: 
 .(ٗ)"استجب فهو سابل كسإال الداعً :تؤوٌله« آمٌن»دعاء الداعً داع أٌضا ألن لوله 

 .(٘){"لد أجٌبت دعواتكما}كان موسى ٌدعو، وهارون ٌإمن، فذلن لوله:  لال عكرمة:"
وروي عن  .(ٙ)"وأمن هارونلال: دعا موسى،  {لد أجٌبت دعوتكما"}: عن ابً صالح

 .(2)الربٌع بن انس مثله
ن هارون"عن دمحم بن كعب لال:   .(5)وروي عن ابً العالٌة مثله .(1)"دعا موسى، وأمَّ

فصار التؤمٌن  {،لد أجٌبت دعوتكما}كان هارون ٌمول: آمٌن فمال هللا:  لال ابن زٌد:"
 .(ٓٔ)"دعوة صار شرٌكه فٌها

                                                             
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .(جزز) واللسان ،5ٗ: ٓٔ ٌعٌش ابن ،1ٙٔ: الصاحبًالبٌت لمضرس بن ربعً األسدي، انظر:  (ٕ)
 .1٘ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٔ/ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .1٘ٔ/٘ٔ(:ص21ٗ2ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٙٔ/٘ٔ(:ص21ٗ1ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٙٔ/٘ٔ(:ص21ٕ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٙٔ/٘ٔ(:ص21ٗ5ٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٙٔ/٘ٔ(:ص21٘ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .12ٔ/٘ٔ(:ص21٘٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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ا على  ، أي:"[15]ٌونس :  }فَاْستَِمٌَما{لوله تعالى:  فاستمٌما على دٌنكما، واستمرَّ

 .(ٔ)دعوتكما فرعون ولومه إلى توحٌد هللا وطاعته
، فإنه أمٌر من هللا تعالى لموسى وهارون باالستمامة {فاستمٌما}وأما لوله:  لال الطبري:" 

ته، إلى أن ٌؤتٌهم والثبات على أمرهما، من دعاء فرعون ولومه إلى اإلجابة إلى توحٌد هللا وطاع
 .(ٕ)"عماب هللا الذي أخبرهما أنه أَجابَهما فٌه

أمرا باالستمامة على أمرهما والثبات علٌه إلى أن ٌؤتٌهما تؤوٌل اإلجابة.  لال الفراء:" 
 .(ٖ)"وٌمال: إنه كان بٌنهما أربعون سنة

 .(ٗ)"لال ابن جرٌج: ٌمولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعٌن سنة

 ، وجهان:[15}فَاْستَِمٌَما{ ]ٌونس : لوله تعالى:وفً  

 .(ٙ)السدي، (٘)ابن عباسأحدهما : فامضٌا ألمري فخرجا فً لومهم ، لاله 
 .(2)": فامضٌا ألمري، وهً االستمامة{فاستمٌما"}ابن عباس:  عن 
 لد}فزعم السدي أن موسى هو الذي دعا وأمن هارون فذلن حٌن ٌمول هللا: "أسباط: لال  

 .(1)"فخرجا فً لومهم {أجٌبت دعوتكما فاستمٌما

 .(5)الثانً : فاستمٌما فً دعوتكما على فرعون ولومه ، وحكاه علً بن عٌسى
ولٌل : إنه ال ٌجوز أن ٌدعو نبً على لومه إال بإذن ألن دعاءه موجب لال الماوردي :"

 .(ٓٔ)"لحلول االنتمام ولد ٌجوز أن ٌكون فٌهم من ٌتوب

َّبَِعاّنِ َسبٌَِل الَِّذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  وال تسلكا طرٌك  ، أي:"[15}َواَل تَت

 .(ٔٔ)َمن ال ٌعلم حمٌمة وعدي ووعٌدي
الذٌن ٌجهلون حمٌمة وعدي، فتستعجبلن  ٌمول: وال تسلكاّن طرٌك لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)"والع به وبمومهلضابً، فإن وْعدي ال خلؾ له، وإن وعٌدي نازٌل بفرعون وعذابً 

ٌعنً أهل  -طرٌك الذٌن ال ٌعلمون بؤن هللا وحده ال شرٌن له :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)"مصر

 الفوابد:

المإمن داع فهو شرٌن فً الدعاء فلذا أهل المسجد ٌإمنون على دعاء اإلمام فً الخطبة  -ٔ
ٌدعون بدعاء فتحصل اإلجابة للجمٌع، ومن هنا ٌخطًء الذٌن ٌطوفون أو ٌزورون إذ 

 المطوؾ وال ٌإمنون.
 ، لال تعالى:السٌر وراءهمتملٌدهم وحرمة إتباع طرق أهل الضبلل، وتملٌد الجهال و -ٕ

َّبَِعآّنِ َسبٌَِل الَِّذٌَن الَ ٌَْعلَُمونَ  ولوله تعالى: }َوالَ تَتَّبِْع َسِبٌَل ، [15]ٌونس:  {}فَاْستَِمٌَما َوالَ تَت
سُوَل ِمن بَْعِد َما ، [ٕٗٔ]األعراؾ:  {اْلُمْفِسِدٌنَ  ولال تبارن وتعالى: }َوَمن ٌَُشالِِك الرَّ

                                                             
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .12ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .21ٗ/ٔمعانً المرآن: (ٖ)
 .12ٔ/٘ٔ(:ص21٘ٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .12ٔ/٘ٔ(:ص21٘ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .51ٓٔ/ٙ(:صٗ٘٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .12ٔ/٘ٔ(:ص21٘ٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .51ٓٔ/ٙ(:صٗ٘٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .1ٗٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .11ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
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َِّبعْ  ِه َما تََولَّى َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصًٌرا  تَبٌَََّن لَهُ اْلُهَدى َوٌَت ٌَْر َسبٌِِل اْلُمْإِمنٌَِن نَُولِّ  {َؼ
 [ .٘ٔٔ]النساء: 
 ، وفًأمر مشروع كل ذلن ٌدل على أن جنس مخالفتهم وترن مشابهتهمف
 .(ٔ)لوله ملسو هيلع هللا ىلص " من تشبه بموم فهو منهم "الحدٌث 

 
 المرآن

اْلغََرُق لَاَل }َوَجاَوْزنَا بِبَنًِ إِْسَرائٌَِل اْلبَْحَر فَؤَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن َوُجنُوُدُه بَْغًٌا َوَعْدًوا َحت ى إِذَا أَْدَرَكهُ 
 [7ٓ({ ]ٌونس : 7ٓإاِل  ال ِذي آَمنَْت بِِه بَنُو إِْسَرائٌَِل َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن )آَمْنُت أَن هُ اَل إِلَهَ 

 التفسٌر:
ولَطْعنا ببنً إسرابٌل البحر حتى جاوزوه، فؤتبعهم فرعون وجنوده ظلًما وعدوانًا، فسلكوا البحر 

آمنْت به بنو إسرابٌل، وأنا  وراءهم، حتى إذا أحاط بفرعون الؽرق لال: آمنُت أنه ال إله إال الذي
 من الموحدٌن المستسلمٌن باالنمٌاد والطاعة.

ولَطْعنا ببنً إسرابٌل  ، أي:"[5ٓ}َوَجاَوْزَنا بِبَِنً إِْسَراِبٌَل اْلبَْحَر{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"البحر حتى جاوزوه
 .(ٖ)"هٌمول تعالى ذكره: ولطعنا ببنً إسرابٌل البحر حتى جاوزو لال الطبري:" 
 .(ٗ)"جوزناهم فً البحر حتى بلؽوا الشط حافظٌن لهم :أي لال البٌضاوي:" 
 .(٘)«ضعؾ وضاعؾ»ـوهو من فعل المرادؾ لفاعل ك« جوزنا»ولرئ  

ًٌا َوَعْدًوا{ ]ٌونس : لوله تعالى:  فؤتبعهم فرعون  ، أي:"[5ٓ}فَؤَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن َوُجنُوُدهُ بَْؽ
 .(ٙ)"وجنوده ظلًما وعدوانًا، فسلكوا البحر وراءهم

على موسى وهارون ومن معهما {بؽًٌا{، }وجنوده}ٌمول: فتَبعهم فرعون  لال الطبري:" 
 .(2)"، ٌمول: واعتداء علٌهم{وعْدًوا} ،من لومهما من بنً إسرابٌل

بؽٌا ، }فؤتبعهم فؤدركهم ٌمال تبعته حتى أتبعته. فرعون وجنوده لال البٌضاوي:" 
 .(1)"باؼٌن وعادٌن، أو للبؽً والعدو{، وعدوا

إذا  -بالتشدٌد-« اتبع»ٌمال: تبع وأتبع بمعنى واحد، إذا لحمه وأدركه. و لال المرطبً:" 
 -بوصل األلؾ- «اتبعه»إذا لحمه وأدركه، و -بمطع األلؾ-« أتبعه»سار خلفه. ولال األصمعً: 

فً األمر  -بوصل األلؾ-« اتبعه»ولٌل:، إذا اتبع أثره، أدركه أو لم ٌدركه. وكذلن لال أبو زٌد
 ...خٌرا أو شرا، هذا لول أبً عمرو. ولد لٌل هما بمعنى واحد -بمطع األلؾ-التدى به. وأتبعه 

فخرج موسى ببنً إسرابٌل وهم ستمابة ألؾ وعشرون ألفا، وتبعه فرعون مصبحا فً ألفً ألؾ 
ًٌا َوَعْدًوا{ ، }وستمابة ألؾ  .(5)"فً حال بؽً واعتداء وظلم :أي، بَْؽ

                                                             
 شاكر أحمد الشٌخ ولال( ٗٔٔ٘ ح ٕٗٔ/2) أحمد ومسند( ٖٔٓٗ ح ٖٗٔ/ٗ) اللباس كتاب داود أبً سنن(ٔ)

 .(ٕ٘ٓٙ ح 2ٕٓ/٘) الجامع صحٌح انظر صحٌح: األلبانً ولال صحٌح إسناده
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .11ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٕانظر: تفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .11ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٕتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .22ٖ/1تفسٌر المرطبً: (5)
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 .(ٕ)«وعدوا»ولرئ ، (ٔ)بوصل األلؾ« فاتبعهم»:ولرأ لتادة 

حتى إِذا أحاط به الؽرق وأٌمن  ، أي:"[5ٓ]ٌونس : }َحتَّى إِذَا أَْدَرَكهُ اْلؽََرُق{ لوله تعالى: 
 .(ٖ)"بالهبلن

 .(ٗ)"ناله ووصله :أي لال المرطبً:" 

وفً الكبلم مترون، لد ترن ذكره لداللة -ٌمول: حتى إذا أحاط به الؽرق  لال الطبري:" 
ًٌا وعدًوا فٌه" حتى إذا }فؽرلناه  =ما ظهر من الكبلم علٌه، وذلن: "فؤتبعهم فرعون وجنوده بؽ

 .(٘){"أدركه الؽرق

 ، أي:"[5ٓ}لَاَل آَمْنُت أَنَّهُ اَل إِلَهَ إِالَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه بَنُو إِْسَرابٌَِل{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"لال: ألررُت وصدلُت بؤنه أنه ال إله إال الذي آمنت وألرت به بنو إسرابٌل

وزعم أبو حاتم {، الذي آمنت به بنو إسرابٌلال إله إال } بؤنه أي صدلت لال المرطبً:" 
أن المول محذوؾ، أي آمنت فملت إنه، واإلٌمان ال ٌنفع حٌنبذ، والتوبة ممبولة لبل رإٌة البؤس، 

 .(2)"وأما بعدها وبعد المخالطة فبل تمبل

 . (1)على ابتداء الخبر« إنه»بكسر األلؾ من  «آَمْنُت إِنَّهُ »ولرأ الكوفٌٌون:  

وأنا من الموحدٌن المستسلمٌن  ، أي:"[5ٓ}َوأََنا ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن{ ]ٌونس : تعالى:لوله  
 .(5)"باالنمٌاد والطاعة

آمنت أنه ال إله إال الذي }أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: لما أؼرق هللا فرعون لال: "عن ابن عباس:  
ٌه فً فٌه، ، فمال جبرٌل: ٌا دمحم لو رأٌتنً {آمنت به بنو إسرابٌل وأنا آخذ من َحاِل البحر وأَدّسِ

 .(ٓٔ)"مخافة أن تدركه الرحمة
اجتمع ٌعموب وبنوه إلى ٌوسؾ، وهم اثنان وسبعون، "عن عبد هللا بن شداد لال:  

وخرجوا مع موسى من مصر حٌن خرجوا وهم ست مابة ألؾ، فلما أدركهم فرعون فرأوه 
لالوا: ٌا موسى أٌن المخرُج؟ فمد أدركنا، لد كنا نلمى من فرعون الببلء؟ فؤوحى هللا إلى موسى: 

العظٌم،  وٌبس لهم البحُر، وكشؾ هللا  أن اضرب بعصان البحر فانفلك فكان كل فِْرق كالطود
عن وجه األرض، وخرج فرعون على فرس ِحصان أدَهم على لونه من الدُّهم ثمان مابة ألؾ 
سوى ألوانها من الدواّب، وكانت تحت جبرٌل علٌه السبلم فرٌس وِدٌك لٌس فٌها أنثى ؼٌرها، 

لما خرج آخر بنً إسرابٌل، دنا منه ومٌكابٌل ٌسولهم، ال ٌشذُّ رجل منهم إال ضّمه إلى الناس. ف
جبرٌل وَلِصك به، فوجد الحصان رٌح األنثى، فلم ٌملن فرعون من أمره شٌبًا، ولال: ألدموا، 
فلٌس الموُم أحكُّ بالبحر منكم! ثم أتبعهم فرعون، حتى إذا هّم أّولهم أن ٌخرجوا، ارتطم ونادى 

آآلن ولد }، ونودي:  {بٌل وأنا من المسلمٌنآمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرا}فٌها: 
 .(ٔٔ){"عصٌَت لبُل وكنت من المفسدٌن

                                                             
 .1ٖ22انظر: تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٖانظر: تفسٌر البٌضاوي: (ٕ)
 .٘٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .22ٖ/1تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .15ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .٘٘٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:5ٕٔانظر: التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .22ٖ/1بً:تفسٌر المرط (2)
 .15ٔ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٕٔ/٘ٔ(:ص21ٙٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٓٔ/٘ٔ(:ص21٘2ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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ٌمال: إن فرعون هاب دخول البحر وكان على حصان أدهم ولم ٌكن   لال المرطبً:" 
فً صورة هامان ولال   -(ٔ)أي شهً فً خٌل فرعون فرس أنثى، فجاء جبرٌل على فرس ودٌك

حصان فرعون، ومٌكابٌل ٌسولهم ال ٌشذ منهم أحد، فلما ولال له: تمدم، ثم خاض البحر فتبعها 
صار آخرهم فً البحر وهم أولهم أن ٌخرج انطبك علٌهم البحر، وألجم فرعون الؽرق فمال: 
آمنت بالذي آمنت به بنو إسرابٌل، فدس جبرٌل فً فمه حال البحر. وروى الترمذي عن ابن 

ق هللا فرعون لال آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو لما أؼر»عباس أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 
إسرابٌل لال جبرٌل ٌا دمحم فلو رأٌتنً وأنا آخذ من حال البحر فؤدسه فً فٌه مخافة أن تدركه 

. لال أبو عٌسى: هذا حدٌث حسن. حال البحر: الطٌن األسود الذي ٌكون فً أرضه، (ٕ)«الرحمة
أن جبرٌل جعل ٌدس فً فً »النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه ذكر: أرضه، لاله أهل اللؽة. وعن ابن عباس عن 

لال: هذا حدٌث «. فرعون الطٌن خشٌة أن ٌمول ال إله إال هللا فٌرحمه هللا أو خشٌة أن ٌرحمه
حسن ؼرٌب صحٌح. ولال عون بن عبد هللا: بلؽنً أن جبرٌل لال للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: ما ولد إبلٌس 

، فإنه لما أدركه الؽرق لال:" آمنت" اآلٌة، فخشٌت أن ٌمولها فٌرحم، أبؽض إلً من فرعون
فؤخذت تربة أو طٌنة فحشوتها فً فٌه. ولٌل: إنما فعل هذا به عموبة له على عظٌم ما كان ٌؤتً. 
ولال كعب األحبار: أمسن هللا نٌل مصر عن الجري فً زمانه. فمالت له المبط: إن كنت ربنا 

حٌث ال « ٕ»وأمر بجنوده لابدا لابدا وجعلوا ٌمفون على درجاتهم ولفز  فؤجر لنا الماء، فركب
ٌرونه ونزل عن دابته ولبس ثٌابا له أخرى وسجد وتضرع هلل تعالى فؤجرى هللا له الماء، فؤتاه 
جبرٌل وهو وحده فً هٌبة مستفت ولال: ما ٌمول األمٌر فً رجل له عبد لد نشؤ فً نعمته ال 

مه وجحد حمه وادعى السٌادة دونه، فكتب فرعون: ٌمول أبو العباس الولٌد سند له ؼٌره، فكفر نع
بن مصعب بن الرٌان جزاإه أن ٌؽرق فً البحر، فؤخذه جبرٌل ومر فلما أدركه الؽرق ناوله 

عن عبد هللا بن عمرو بن العاص وابن عباس مسندا، وكان هذا فً  ،جبرٌل علٌه السبلم خطه
 .(ٖ)"ٌوم عاشوراء

 الفوابد:

 بٌان إكرام هللا تعالى لبنً إسرابٌل. -ٔ
أكمل األدٌان وأفضلها اإلسبلم ولهذا أهل الٌمٌن ٌسؤلون هللا تعالى أن ٌتوفاهم مسلمٌن  -ٕ

 ولما أٌمن فرعون بالهبلن زعم أنه من المسلمٌن.
فضل ال إله إال هللا فمد ورد أن جبرٌل كان ٌحول بٌن فرعون وبٌن أن ٌمول: ال إله إال  -ٖ

 لم ٌملها فؽرق وكان من الهالكٌن.هللا فٌنجو ف
 

 المرآن
ٌَْت لَْبُل َوكُْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدٌَن )  [7ٔ({ ]ٌونس : 7ٔ}آآْلَن َولَْد َعَص

 التفسٌر:
آآلن ٌا فرعون، ولد نزل بن الموت تمرُّ هلل بالعبودٌة، ولد عصٌته لبل نزول عذابه بن، وكنت 

 التوبة ساعة االحتضار ومشاهدة الموت والعذاب.من المفسدٌن الصادٌن عن سبٌله!! فبل تنفعن 

ٌَْت لَْبلُ  لوله تعالى:  اآلن  ، أي:"[5َٔوكُْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدٌَن{ ]ٌونس :  }آآْلَن َولَْد َعَص

تإمن حٌن ٌبست من الحٌاة، ولد عصٌت هللا لبل نزول نممته بن، وكنَت من الؽالٌن فً الضبلل 
 .(ٗ)"واإِلضبلل والصّدِ عن دٌن هللا؟

                                                             
 .الفحل تشتهً أي(ٔ)
 .5ٕٔ/٘ٔ(:ص21ٙٔٔسبك تخرٌجه انظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .21ٖ-22ٖ/1تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٙ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
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 .(ٔ)"أي أفً هذا الولت وفً هذا األوان تتوب ولد عصٌت لبل؟ لال ابن لتٌبة:" 
فًا فرعون لبح َصنٌعه أٌّام حٌاته وإساءته إلى  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره، معّرِ

نفسه أٌام صحته، بتمادٌه فً طؽٌانه، ومعصٌته ربه، حٌن فزع إلٌه فً حال حلول َسخطه به 
ونزول عمابه، مستجًٌرا به من عذابه الوالع به، لما ناداه ولد علته أمواج البحر، وؼشٌته كَرُب 

له، المنمادٌن بالذلة  {ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرابٌل وأنا من المسلمٌن آمنت أنه}الموت: 
اآلن تمرُّ هلل بالعبودٌة، وتستسلم له بالذلة، وتخلص له األلوهة، ولد  ،له، المعترفٌن بالعبودٌة

ٌن  عصٌته لبل نزول نممته بن، فؤسخطته على نفسن، وكنت من المفسدٌن فً األرض، الصاّدِ
؟عن سبٌله  .(ٕ)"؟ فهبل وأنت فً َمَهٍل، وباب التوبة لن منفتح، ألررت بما أنت به اآلن ممرٌّ
أتإمن الساعة فً ولت االضطرار حٌن أدركن الؽرق  وأٌست  لال الزمخشري:أي:" 

لٌل: لال ذلن حٌن ألجمه ، من الضالٌن المضلٌن عن اإلٌمان {،من المفسدٌن... }من نفسن
والذي ٌحكى أنه حٌن لال  ق. ولٌل: لاله بعد أن ؼرق فً نفسه.الؽرق ٌعنى حٌن أوشن أن ٌؽر

فدسه فً فٌه، فللؽضب هلل على الكافر فً ولت لد علم أن  (ٖ)آمنت أخذ جبرٌل من حال البحر
 .(ٗ)"إٌمانه ال ٌنفعه

لو كان هذا فً الرخاء وكنت من  :أي {،آآلن ولد عصٌت لبل"}ن لتادة، لوله: ع 
 .(٘)"المفسدٌن
آآلن ولد عصٌت لبل وكنت من }فمال:  ،فبعث هللا مٌكابٌل ٌعٌره" السدي:لال  
 .(ٙ){"المفسدٌن

خطب الضحان بن لٌس، فحمد هللا وأثنى علٌه ثم لال: إن "عن مٌمون بن مهران لال:  
آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به }فرعون كان عبًدا طاؼًٌا ناسًٌا لذكر هللا، فلما أدركه الؽرق لال:

 .(2){"آآلن ولد عصٌت لبل وكنت من المفسدٌن}، لال هللا: {إسرابٌل وأنا من المسلمٌن بنو
 الفوابد:

بل تمبل التوبة عند معاٌنة العذاب أن من شروط التوبة ان تكون لبل نزول العذاب، ف -ٔ
 .(1)وفً الحدٌث " إن هللا ٌمبل توبة العبد ما لم ٌؽرؼر"

 .آمن بعد نزول العذاب فما نفعهأن توبة فرعون هً توبة الكاذبٌن، ألنه  -ٕ
 

 المرآن

                                                             
 .1ٓٔتاوٌل مشكل المرآن: (ٔ)
 .5ٗٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .الصحاح أفاده. األسود طٌنه أى «فدسه البحر حال من» لوله(ٖ)
 .]بتصرؾ[2ٖٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .51ٖٔ/ٙ(:صٙٙ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .51ٖٔ/ٙ(:ص2ٙ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٖٔ/٘ٔ(:ص21ٙٗٔأخرجه الطبري) (2)
( ولال: حسن 2ٖٖ٘، رلم 2ٗ٘/٘( ، والترمذى )1ٓٗٙ، رلم ٖ٘ٔ/ٕعمر: أخرجه أحمد )حدٌث ابن (1)

، رلم 1ٕٙ/ٗ( ، والحاكم )1ٕٙ، رلم 5ٖٗ/ٕ( ، وابن حبان )ٖٕ٘ٗ، رلم ٕٓٗٔ/ٕؼرٌب. وابن ماجه )
( . وأخرجه أٌضا: عبد بن 2ٖٓٙ، رلم 5ٖ٘/٘( ولال: صحٌح اإلسناد. والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )2ٙ٘5

، رلم 15ٗ/ٔ( ، والبؽوى فى الجعدٌات )2ٔ2٘، رلم 1ٔ/ٓٔ( ، وأبو ٌعلى )1ٗ2، رلم 2ٕٙ حمٌد )ص
ٖٗٓٗ. ) 

 ( .ٕٖٓ/ٗحدٌث عبادة بن الصامت: أخرجه ابن جرٌر فى تفسٌره )
 ( .ٕٖٓ/ٗحدٌث أبى أٌوب بشٌر بن كعب: أخرجه ابن جرٌر فى تفسٌره )

 .( ببلؼإٖٓ/ٗحدٌث الحسن: أخرجه ابن جرٌر فى تفسٌره )
 .ومن ؼرٌب الحدٌث: "ٌؽرؼر": من الؽرؼرة أى ما لم تبلػ الروح الحلموم
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ٌَن بِبََدنَِن ِلتَكُوَن ِلَمْن َخْلفََن آٌَةً َوإِن  َكثًٌِرا ِمَن الن اِس َعْن آٌَاتِنَا لَغَافِلُونَ  ({ 7ٕ) }فَاْلٌَْوَم نُنَّجِ
 [7ٕ]ٌونس : 

 التفسٌر:
األرض ببدنن، ٌنظر إلٌن من كذَّب بهبلكن؛ لتكون لمن بعدن من فالٌوم نجعلن على مرتفع من 

الناس عبرة ٌعتبرون بن. وإن كثًٌرا من الناس عن حججنا وأدلتنا لَؽافلون، ال ٌتفكرون فٌها وال 
 ٌعتبرون.

ٌَن بِبََدنَِن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  فالٌوم نجعلن على مرتفع من  ، أي:"[5ٕ}فَاْلٌَْوَم نُنَّجِ
 .(ٔ)"بدنن، ٌنظر إلٌن من كذَّب بهبلكناألرض ب
 .(ٕ)"مجازه: نلمٌن على نجوة، أي ارتفاع لٌصر علما أنه لد ؼرق لال أبو عبٌدة:" 
ٌمول تعالى ذكره لفرعون: الٌوم نجعلن على نَْجوةٍ من األرض ببدنن،  لال الطبري:" 

الموضع المرتفع على ما حوله من األرض،  :«النجوة»و ...ٌنظر إلٌن هالًكا من كذّب بهبلكن
 :(ٖ)ومنه لوله أوس بن حجر

 (ٗ)"َوالُمْستَِكنُّ َكَمْن ٌَْمِشً بِِمْرَواحِ            فََمْن بِعَْمَوتِِه َكَمْن بِْنْجَوتِِه 

 ، ثبلثة وجوه:[5ٕ}بِبََدنَِن{ ]ٌونس : لوله تعالى:وفً  
، (1)، ولتادة(2)مجاهد، و(ٙ)، والحسن(٘)عباسابن بجسدن من ؼٌر روح، لاله  :أحدها: ٌعنً

 .(ٓٔ)، وابن لتٌبة(5)وعبدهللا بن شداد
ٌعنً على  -لما جاوز موسى البحَر بجمٌع من معه، التمى البحُر علٌهم  لال ابن عباس:" 

فؤؼرلهم، فمال أصحاب موسى: إنا نخاؾ أن ال ٌكون فرعون ؼرق، وال نإمن  -فرعون ولومه 
 .(ٔٔ)"بهبلكه! فدعا ربّه فؤخرجه فنبذه البحر، حتى استٌمنوا بهبلكه

 .(ٕٔ)الثانً : بدرعن، وكان له درع من حدٌد ٌعرؾ بها ، لاله أبو صخر
المفضل بن أبً موسى ابن سالم . رواه "«البدن»شًء كان فرعون ٌلبسه ٌمال له: والثالث: أنه "

 .(ٖٔ)عن أبٌه
لالت بنو إسرابٌل لموسى: إنه لم ٌمت فرعون! لال: "عن لٌس بن عباد وؼٌره لال:  

 .(ٗٔ)"فؤخرجه هللا إلٌهم ٌنظرون إلٌه مثل الثور األحمر

                                                             
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٔ/ٔمجاز المرآن: (ٕ)
 ،" الدار عموة. " أحد وكل مكان كل ٌؽشً بالشدة، والمطر السحاب ٌصؾ ،٘ٔ: بٌت ،ٗ: لصٌدة دٌوانه،(ٖ)

 السماء من ٌستره لٌس الذي البارز ،" المرواح" و. كن فً اختبؤ الذي ،" المستكن" و. حولها وما ساحتها
 .شًء والشمس

"  و. الهاء وسكون البلم بكسر ضبطه أن إال الصواب هو المطبوعة فً والذي ،" اللهث: " المخطوطة فً( ٕ)
 كالطود فرق كل فكان: }تعالى لوله وانظر البحر، فً صدع الذي الصدع وهو الجبلٌن، بٌن المهواة"  اللهب
 .{العظٌم

 .5ٗٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٙٔ/٘ٔ(:ص212ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .51ٗٔ/ٙ(:ص2ٓ٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٙٔ/٘ٔ(:ص212ٖٔ)-(212ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٙٔ/٘ٔ(:ص212٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .5ٙٔ/٘ٔ(:ص212ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .55ٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .5ٙٔ/٘ٔ(:ص212ٖٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .51ٗٔ/ٙ(:ص2ٔ٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .51ٗٔ/ٙ(:ص2ٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .5٘ٔ/٘ٔ(:ص21ٙ1ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
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ٌنَ » :ولرأ ٌزٌد الٌزٌدي  .(ٔ)بالحاء ؼٌر معجمة وحكاها علممة عن ابن مسعود« نُنَّجِ
وذلن أنه لما ؼرق الموم لالت بنو إسرابٌل: إنهم لم ٌؽرلوا فؤوحى هللا إلى  مماتل:"لال 

البحر فطفا بهم على وجهه فنظروا إلى فرعون على الماء فمنذ ٌومبذ إلى ٌوم المٌامة تطفوا 
 .(ٕ)"الؽرلى على الماء

إن فرعون لم ٌؽرق وكان نجاه عبرة لم ٌكن نجاه عافٌة ثم أوحى إلى  لال ابن عباس:"
البحر أن الفظ ما فٌن فلفظهم على الراجل حتى رآهم من لال: إن فرعون لم ٌؽرق وأصحابه 
وكان البحر ال ٌلفظ ؼرٌما ٌبمى فً بطنه حتى ٌؤكله السمن فلٌس ٌمبل البحر ؼرٌما إلى ٌوم 

 .(ٖ)"المٌامة

لتكون لمن بعدن من الناس  ، أي:"[5ٕتَكُوَن ِلَمْن َخْلفََن آًٌَة{ ]ٌونس : }لِ لوله تعالى: 
 .(ٗ)"عبرة ٌعتبرون بن

 .(٘)"لبنً إسرابٌل آٌة لال السدي:" 
 .(ٙ)"لمن بعدن إلى ٌوم المٌامة آٌة ٌعنً علما :ٌعنً ولال مماتل:"

 .(2)"عبلمة، ومجاز خلفن: بعدن :أي لال أبو عبٌدة:" 
ٌمول: لمن بعدن من الناس عبرة ٌعتبرون بن،، فٌنزجرون عن معصٌة  لال الطبري:" 

 .(1)"هللا، والكفر به والسعً فً أرضه بالفساد

ق طابفة من الناس بذلن، فؤخرجه هللا آًٌة  لال لتادة:"  لال: لما أؼرق هللا فرعون لم تصّدِ
 .(5)"وعظةً 

وإن كثًٌرا من  ، أي:"[5ٕآٌَاِتنَا لَؽَافِلُوَن{ ]ٌونس : }َوإِنَّ َكثًٌِرا ِمَن النَّاِس َعْن لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"الناس عن حججنا وأدلتنا لَؽافلون، ال ٌتفكرون فٌها وال ٌعتبرون

ٌعنً: عن حججنا وأدلتنا على أن العبادة واأللوهة لنا خالصةٌ لساهون، ال  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"ٌتفكرون فٌها وال ٌعتبرون بها

 .(ٕٔ)"ٌعنً: المرآن {،آٌاتنا"}عن سعٌد بن جبٌر، لوله:  
 الفوابد:

تمرٌر حمٌمة وهً أن أكثر الناس فً هذه الحٌاة ؼافلون عما ٌراد بهم ولهم ولم ٌنتبهوا  -ٔ
 حتى ٌهلكوا.

ٕ-  
 

 المرآن
أَ ِصْدٍق َوَرَزْلنَاهُْم ِمَن الط ٌِّبَاِت  أْنَا بَنًِ إِْسَرائٌَِل ُمبَو  فََما اْختَلَفُوا َحت ى َجاَءهُُم اْلِعْلُم إِن  }َولَمَْد بَو 
ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فٌَِما َكانُوا فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن ) ٌْنَُهْم   [7ٖ({ ]ٌونس : 7َٖرب َن ٌَْمِضً بَ

 التفسٌر:

                                                             
 .5ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٕٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .51ٗٔ/ٙ(:ص2ٖ٘ٓٔحاتم)أخرجه ابن ابً  (ٖ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .51ٗٔ/ٙ(:ص2٘٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٕٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .1ٕٔ/ٔمجاز المرآن: (2)
 .5ٗٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٙٔ/٘ٔ(:ص212ٙٔأخرجه الطبري) (5)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .51ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .51٘ٔ/ٙ(:ص22٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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، ورزلناهم الرزق « مصر»و « الشام»ولمد أنزلنا بنً إسرابٌل منزال صالًحا مختاًرا فً ببلد 
الحبلل الطٌب من خٌرات األرض المباركة، فما اختلفوا فً أمر دٌنهم إال ِمن بعد ما جاءهم 
 العلم الموجب الجتماعهم وابتبلفهم، ومن ذلن ما اشتملت علٌه التوراة من اإلخبار بنبوة دمحم

ٌَْفِصل فٌما كانوا ٌختلفون فٌه من أمرن،  -أٌها الرسول-ملسو هيلع هللا ىلص. إن ربن  ٌمضً بٌنهم ٌوم المٌامة، و
 فٌدخل المكذبٌن النار والمإمنٌن الجنة.

أَ ِصْدٍق{ ]ٌونس : لوله تعالى:  أْنَا بَِنً إِْسَرابٌَِل ُمبَوَّ ولمد أنزلنا بنً  ، أي:"[5ٖ}َولَمَْد َبوَّ
 .(ٔ)"«مصر»و « الشام»منزال صالًحا مختاًرا فً ببلد  إسرابٌل

أَ ِصْدٍق{ ]ٌونس : لوله تعالى:وفً   أْنَا َبنًِ إِْسَرابٌَِل ُمبَوَّ  ، لوالن:[5ٖ}َولَمَْد بَوَّ

 .(ٕ)أحدهما : أنه الشام وبٌت الممدس ، لاله لتادة
 .(ٖ)الثانً : أنه مصر والشام : لاله الضحان

إِلَى األَْرِض }، الشام. ولرأ: {ولمد بوأنا بنً إسرابٌل مبوأ صدق} وروي عن ابن زٌد:" 
 .(ٗ)["2ٔ]سورة األنبٌاء:  {الَّتًِ َباَرْكَنا فٌَِها ِلْلَعالَِمٌنَ 

أَ ِصْدٍق{ ]ٌونس :  }وفً لوله :  : (٘)ثبلثة وجوه ،،[5ُٖمَبوَّ
 أحدها : أنه كالصدق فً الفضل .

 والثانً : أنه تصدق به علٌهم .
 .(ٙ). أفاده الماورديأنه وعدهم إٌاه فكان َوْعُده وْعد صدقوالثالث: 

ورزلناهم الرزق الحبلل  ، أي:"[5ٖ}َوَرَزْلنَاهُْم ِمَن الطٌَِّّبَاِت{ ]ٌونس : لوله تعالى:  
  .(2)"الطٌب من خٌرات األرض المباركة

 .(1)"«الطٌب»ٌمول: ورزلنا بنً إسرابٌل من حبلل الرزق وهو  لال الطبري:" 
ما أحل لهم من كل شًء أن ٌصٌبوه وهو الحبلل من  الطٌبات:"مماتل بن حٌان لال  

 .(5)"الرزق

فما اختلفوا فً أمر  ، أي:"[5ٖ}فََما اْختَلَفُوا َحتَّى َجاَءهُُم اْلِعْلُم{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
ما اشتملت علٌه ومن ذلن ، دٌنهم إال ِمن بعد ما جاءهم العلم الموجب الجتماعهم وابتبلفهم

 .(ٓٔ)"التوراة من اإلخبار بنبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
فما اختلؾ هإالء الذٌن فعلنا بهم هذا الفعل من بنً  مول جل ثناإه:ٌ لال الطبري:" 

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص مجمعٌن  إسرابٌل، حتى جاءهم ما كانوا به عالمٌن. وذلن أنهم كانوا لبل أن ٌبعث دمحم النب
نبّوة محمٍد واإللرار به وبمبعثه، ؼٌر مختلفٌن فٌه بالنعت الذي كانوا ٌجدونه مكتوبًا على 

عندهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفر به بعضهم وآمن به بعضهم، والمإمنون به منهم كانوا عدًدا 
« مالعل»فوضع  ،للٌبل. فذلن لوله: فما اختلفوا حتى جاءهم المعلوم الذي كانوا ٌعلمونه نبًٌّا هلل

 .(ٔٔ)"«المعلوم»مكان 

 لوالن: ،[5ٖ}َحتَّى َجاَءهُُم اْلِعْلُم{ ]ٌونس : لوله تعالى:وفً  
                                                             

 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .55ٔ/٘ٔ(:ص211ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .51ٔ/٘ٔ(:ص211ٕٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .55ٔ/٘ٔ(:ص211ٗٔاخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٓ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .55ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .51٘ٔ/ٙ(:ص1ٔ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .55ٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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الذي كانوا ٌعلمون أنه نبً ، وتمدٌره حتى جاءهم المعلوم ، لاله  -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدهما : حتى جاءهم دمحم 
 .(ٕ)وابن جرٌر الطبري ،(ٔ)ابن بحر

 .(ٖ)لاله ابن زٌدوالثانً : حتى جاءهم المرآن ، 

ٌَاَمِة فٌَِما َكانُوا فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ٌْنَُهْم ٌَْوَم اْلِم ، [5ٖ}إِنَّ َربََّن ٌَْمِضً َب
ٌَْفِصل فٌما كانوا ٌختلفون فٌه من أمرن،  -أٌها الرسول-إن ربن  أي:" ٌمضً بٌنهم ٌوم المٌامة، و

 .(ٗ)"فٌدخل المكذبٌن النار والمإمنٌن الجنة
 الفوابد:

 بٌان إكرام هللا تعالى لبنً إسرابٌل. -ٔ
 الرزق الطٌب هو ما كان حبلال ال ما كان حراما. -ٕ
 العلم الذي هو فً األصل سبب الوحدة الوبام.إذا أراد هللا هبلن أمة اختلؾ بسبب  -ٖ
 حرمة االختبلؾ فً الدٌن إذ كان ٌإدي إلى االنمسام والتعادي والتحارب. -ٗ
 ٌوم المٌامة هو ٌوم الفصل الذي ٌمضً هللا تعالى فٌه بٌن المختلفٌن بحكمه العادل. -٘

 
 المرآن

ٌَْن فَاْسؤَلِ  ا أَْنَزْلنَا إِلَ ال ِذٌَن ٌَْمَرُءوَن اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلَن لَمَْد َجاَءَن اْلَحكُّ ِمْن  }فَِإْن كُْنَت فًِ َشّنٍ ِمم 
 [7ٗ({ ]ٌونس : 7َٗربَِّن فاََل تَُكونَن  ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن )

 التفسٌر:
فً رٌب من حمٌمة ما أخبرنان به فاسؤل الذٌن ٌمرإون الكتاب من لبلن  -أٌها الرسول-فإن كنت 

جٌل، فإن ذلن ثابت فً كتبهم، لمد جاءن الحك الٌمٌن من ربن بؤنن رسول من أهل التوراة واإلن

هللا، وأن هإالء الٌهود والنصارى ٌعلمون صحة ذلن، وٌجدون صفتن فً كتبهم، ولكنهم 
ٌن فً صحة ذلن وحمٌمته. والممصود من اآلٌة  ٌنكرون ذلن مع علمهم به، فبل تكوننَّ من الشاّكِ

 شهادة أهل الكتاب من الٌهود والنصارى لطعًا لمعذرتهم.إلامة الحجة على المشركٌن ب

ٌَْن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ا أَْنَزْلَنا إَِل أٌها -فإن كنت  ، أي:"[5ٗ}فَإِْن ُكْنَت فًِ َشّنٍ ِممَّ
 .(٘)"فً رٌب من حمٌمة ما أخبرنان به -الرسول
 .(ٙ)"هذا على سبٌل الفرض والتمدٌر: أي إِن فرض أنن شككت فاسؤل لال الصابونً:" 

فاسؤل الذٌن  ، أي:"[5ٗ}فَاْسؤَِل الَِّذٌَن ٌَْمَرُءوَن اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(2)"ٌمرإون الكتاب من لبلن من أهل التوراة واإلنجٌل، فإن ذلن ثابت فً كتبهم

 .(1)"لم ٌشن رسول هللا ولم ٌسؤل لال ابن عباس:" 
 .(5)"لم ٌشن ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٌسؤل لال الحسن:" 
 .(ٓٔ)"ما شن وما سؤل لال سعٌد بن جبٌر:" 

 ، وجهان:[5ٗ}فَاْسؤَِل الَِّذٌَن ٌَْمَرُءوَن اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:وفً  
 .(ٔ)هللا بن سبلم، لاله ابن زٌدأحدهما : أنه أراد َمْن منهم مثل عبد 

                                                             
 .ٓ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .55ٔ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .55ٔ/٘ٔ(:ص211٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٙ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .51ٙٔ/ٙ(:ص1ٖ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٕٓ/٘ٔ(:ص215ٕٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٕٕٓ/٘ٔ(:ص215ٔٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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 .(ٕ)، لاله الضحانأهل التموى وأهل اإلٌمان ممن أدرن النبً ملسو هيلع هللا ىلص الثانً : أنه عنى 
وللت له: إنً  :"زمٌل سمان الحنفً، ثنا ابن عباس ًأبواخرج ابن ابً حاتم بسنده عن  

أجد فً نفسً شٌبا ال أستطٌع أن أتكلم به لال: لعله شن أو شًء مما شن للت: نعم لال: ما نجى 
فإن كنت فً شن مما أنزلنا إلٌن فسبل الذٌن ٌمرإن }من هذا أحد حتى نزل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٖ)"خر والظاهر والباطنثم لال: إذا وجدت من ذلن فمل: هو األول واآل {،الكتاب من لبلن
وربما كان تساإال عن بدء الخلك، وأٌن كان هللا لبل بدء الخلك، فعن أبً هرٌرة، رضً  

فٌمول:  :" إن الشٌطان ٌؤتً أحدكم فٌمول: من خلك السماء؟-ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا عنه لال: لال رسول هللا 
من خلك هللا؟ فإذا أحس أحدكم بشًء من ذلن هللا، فٌمول: من خلك األرض؟ فٌمول: هللا، فٌمول: 

 .(ٗ)فلٌمل: آمنت باهلل عز وجل وبرسله "

لال:" إن أحدكم ٌؤتٌه الشٌطان فٌمول: من خلمن؟  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعن عابشة، أن رسول هللا 
ذلن ٌذهب فٌمول: هللا، فٌمول: فمن خلك هللا؟ فإذا وجد ذلن أحدكم، فلٌمرأ: آمنت باهلل ورسله، فإن 

 .(٘)عنه "

ٌمول:" ٌوشن الناس أن ٌسؤلوا نبٌهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعن أبً هرٌرة، لال: سمعت رسول هللا 
حتى ٌمول لابلهم: هذا هللا خالك الخلك، فمن خلك هللا؟ فإذا لالوا ذلن فمل: }هللا أحد، هللا الصمد، 

ثم لٌتفل عن ٌساره، ولٌستعذ باهلل من  [ أحد،ٕلم ٌلد ولم ٌولد، ولم ٌكن له كفوا{ ]اإلخبلص:
 .(ٙ)الشٌطان " 

ال ٌزال الناس ٌسؤلون ٌمولون: ما كذا ":-ملسو هيلع هللا ىلص  -وعن أنس بن مالن، لال: لال رسول هللا 
 .(2)"ما كذا، حتى ٌمولوا: هللا خالك الناس، فمن خلك هللا؟ فعند ذلن ٌضلون

الَ أَشُُن »أنه لال :  -ملسو هيلع هللا ىلص-شاكاً ؟ لٌل لد روي عن النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص-فإن لٌل : فهل كان النبً 
 .(1)«َوالَ أَْسؤَلُ 

 : (5)ثبلثة وجوهوفً معنى الكبلم 
ًُّ إِذَا }والمراد به ؼٌره من أمته ، كما لال تعالى : -ملسو هيلع هللا ىلص-أنه خطاب للنبً  أحدها : ٌَآ أٌََُّها النَّبِ

، (ٕٔ)، والجصاص(ٔٔ)، والزجاج(ٓٔ)اختاره ابن لتٌبة [. ٔاآلٌة ] الطبلق :  {َطلَّْمتُُم النَِّسآءَ 
 وؼٌرهم.
 .(ٖٔ)"لم ٌرد به النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألنه لم ٌشن لط لال الجصاص:" 

 هذه آٌة لد كثر سإال الناس عنها وخوضهم فٌها جدا، وفً السورة ما لال الزجاج:"

 وذلن –ملسو هيلع هللا ىلص  -خاطب النبً  -جل وعز  -والمعنى أن هللا  ٌدل على بٌانها وكشؾ حمٌمتها:
 والدلٌل على ذلن لوله فً آخر السورة:، الخطاب شامل للخلك فالمعنى: إن كنتم فً شن فاسؤلوا

                                                                                                                                                                               
 .51ٙٔ/ٙ(:ص1٘٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .51ٙٔ/ٙ(:ص1ٗ٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .51٘ٔ/ٙ(:ص1ٕ٘ٓٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .صحٌح( ٖٖ٘( )21ٗ/ ٔ) منده البن واإلٌمان( 1ٕٙٔ( )25ٖ:ص) للطبرانً الدعاء(ٗ)
 .صحٌح( ٖٕٕٓٙ( )2ٕٔ/ ٖٗ) الرسالة ط أحمد مسند(٘)
 .صحٌح( ٖ٘ٙ( )5ٕٗ/ ٔ) عاصم أبً البن السنة(ٙ)
 .صحٌح( 2ٗٙ( )5ٖٕ/ ٔ) 12ٕ عاصم أبً البن السنة(2)
 .ٕٕٓ/٘ٔ(:ص215ٗٔ(، و)215ٖٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٔ٘ٗ/ٕ، والنكت والعٌون:ٖٖ-ٕٖ/ٖ، و معانً المرآن للزجاج:ٖٕٓ-ٕٕٓ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .٘٘انظر: تؤوٌل مشكل المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٖ-ٕٖ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .5ٖ٘/ٖانظر: أحكام المرآن: (ٕٔ)
 .5ٖ٘/ٖأحكام المرآن: (ٖٔ)
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ِ َولَِكْن أَْعبُدُ }لُْل ٌَا أَ  َ  ٌَُّها النَّاُس إِْن كُْنتُْم فًِ َشّنٍ ِمْن ِدٌنًِ فَبَل أَْعبُُد الَِّذٌَن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ َّللاَّ
لٌس فً شن، وأمره أن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن نبٌه  -جل وعز  -فؤعلم هللا ، [ٗٓٔالَِّذي ٌَتََوفَّاكُْم{ ]ٌونس : 

والدلٌل على أن ، وٌروى عن الحسن أنه لال: لم ٌسؤل ولم ٌشد، فهذا بٌن جدا، ذلنٌتلو علٌهم 
تِِهن{ ]الطبلق :  المخاطبة للنبً مخاطبة للناس لوله: ًُّ إِذَا َطلَّْمتُُم النَِّساَء فََطلِّمُوهُنَّ ِلِعدَّ }ٌَا أٌََُّها النَّبِ

 .(ٔ)"وحده فهذا أحسن األلوال –ملسو هيلع هللا ىلص  -ولفظ أول الخطاب للنبً  {طلمتم} :فمال، [ٔ

فإن المخاطبة لرسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم، والمراد ؼٌره من  لال ابن لتٌبة:"
الّشكان، ألن المرآن نزل علٌه بمذاهب العرب كلّها، وهم لد ٌخاطبون الرجل بالشًء وٌرٌدون 

فكرهت إعادته فً هذا « باب الكناٌة والتعرٌض»ا مستمصى فً والجواب عن هذ ؼٌره.
 .(ٕ)"الموضع

والثانً : أنه خطاب ورد على عادة العرب فً تولٌد المبول والتنبٌه على أسباب الطاعة . كمول 
الرجل البنه : إن كنت ابنً فبّرنً ، ولعبده إن كنت مملوكً فامتثل أمري ، وال ٌدل ذلن على 

 ابن أبٌه وال أن العبد شان فً أنه ملن لسٌده.شن الولد فً أنه 

ًَ }ومن ذلن لوله تعالى:  ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم أَأَْنَت لُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونًِ َوأُّمِ  ُ َوإِْذ لَاَل َّللاَّ
 ِ ٌِْن ِمْن ُدوِن َّللاَّ  . (ٖ)[ ، ولد علم جل ثناإه أن عٌسى لم ٌمل ذلنٙٔٔ]المابدة:  {إِلََه

فً شن مما أنزلنا إلٌن،  ما كنت :فٌكون المعنى ،«ما»فً معنى « أن»أن تكون والثالث: 
ولكن لتزداد، كما لال إبراهٌم: }أََولَْم تُْإِمْن لَاَل ، فاسؤل الذٌن ٌمرأون، أي لسنا نؤمرن ألنن شان

. ت مما ٌبطل صحة المصدفالزٌادة فً التثبٌت لٌس، [ٕٓٙبَلَى َولَِكْن ِلٌَْطَمبِنَّ لَْلبًِ{ ]البمرة : 
 .(ٗ)ذكره الزجاج

 .(٘)وذكر الفخر الرازي وجوها اخرى. ارجع ؼلٌه إن شبت

                                                             
 .ٖٖ-ٕٖ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .٘٘تؤوٌل مشكل المرآن: (ٕ)
 .ٖٕٓ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 :نصه ما الرازي الدٌن فخر اإلمام لال(٘)

 .والسبلم الصبلة علٌه النبً فمٌل هو؟ من الخطاب بهذا المخاطب أن فً: المفسرون اختلؾ
 .وجوه على فاختلفوا: باألول لال من أما ؼٌره، ولٌل

 النبى أٌها ٌا: }تعالى كموله ؼٌره والمراد الظاهر، فً والسبلم الصبلة علٌه النبً مع الخطاب أن: األول الوجه
[ ٘ٙ: الزمر{ ]عملن لٌحبطن أشركت لبن: }وكموله[ ٔ: األحزاب{ ]والمنافمٌن الكافرٌن تطع وال هللا اتك

 ٌا واسمعً أعنً إٌان: المشهورة األمثلة ومن[ ٙٔٔ: المابدة{ ]للناس للت أءنت مرٌم ابن ٌاعٌسى}: وكموله
 .جاره

 من شن فى كنتم إن الناس أٌها ٌا} السورة آخر فً تعالى لوله: األول: وجوه ذكرناه ما صحة على ٌدل والذي
 سبٌل على اآلٌة هذه فً المذكورون هم الرمز، سبٌل على اآلٌة أول فً المذكور أن فبٌن[ ٗٓٔ: ٌونس{ ]دٌنى

 .التصرٌح
 الشرٌعة سموط ٌوجب وهذا أولى نبوته فً ؼٌره شن لكان نفسه نبوة فً شاكا كان لو الرسول أن: الثانً
 .بالكلٌة

 أنهم مع نبوته عن الكتاب أهل بؤخبار الشن ذلن ٌزول فكٌؾ نفسه، نبوة فً شاكا ٌكون أن بتمدٌر أن: والثالث
 من أٌدٌهم فً ما أن تمرر ولد سٌما ال بحجة لٌس لوله أن إال مإمنا كان من فٌهم حصل وإن كفار، األكثر فً

 الرسول مع الظاهر فً كان وإن الخطاب، أن هو الحك أن فثبت محرؾ، مصحؾ فالكل واإلنجٌل، التوراة
 تحت وكان أمٌر، له كان إذا الكبٌر السلطان فإن معتاد، هذا ومثل األمة، هو المراد أن إال وسلم علٌه هللا صلى
 ذلن ٌوجه بل علٌهم، خطابه ٌوجه ال فإنه مخصوص، بؤمر الرعٌة ٌؤمر أن أراد فإذا جمع، األمٌر ذلن راٌة

 .للوبهم فً تؤثٌرا ألوى ذلن لٌكون علٌهم، أمٌرا جعله الذي األمٌر ذلن على الخطاب
 ٌصرح فإنه الكبلم، هذا سمع متى أنه الممصود أن إال ذلن، فً ٌشن لم الرسول أن علم تعالى أنه: الثانً الوجه
 «الظاهرة الدالبل من علً أنزلته ما ٌكفٌنً بل الكتاب أهل لول من الحجة أطلب وال أشن ال رب ٌا»: وٌمول
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لم ٌكن ملسو هيلع هللا ىلص شاكًّا فً حمٌمة خبر هللا وصحته، وهللا تعالى ذكره بذلن من لال الطبري:"
المرآن بلسانهم أمره كان عالًما، ولكنه جل ثناإه خاطبه خطاب لومه بعضهم بعًضا، إْذ كان 

 .(ٔ)"نزل
فإن لٌل: إن كثٌرا من أهل الكتاب، من الٌهود والنصارى، بل ربما كان أكثرهم 

وهللا تعالى أمر رسوله أن ٌستشهد ، ومعظمهم كذبوا رسول هللا وعاندوه، وردوا علٌه دعوته
 بهم، وجعل شهادتهم حجة لما جاء به، وبرهانا على صدله، فكٌؾ ٌكون ذلن؟

                                                                                                                                                                               

 الحك بالجواب ٌصرحوا أن والممصود[ ٓٗ: سبؤ{ ]ٌعبدون كانوا إٌاكم أهإالء: }للمبلبكة تعالى لوله ونظٌره
 أأنت: }السبلم علٌه لعٌسى لال وكما[ ٔٗ: سبؤ{ ]الجن ٌعبدون كانوا بل دونهم من ولٌنا أنت سبحانن: }وٌمولوا

 السبلم علٌه عٌسى ٌصرح أن منه والممصود[ ٙٔٔ: المابدة{ ]هللا دون من إلهٌن وأمى اتخذونى للناس للت
 .ههنا فكذا ذلن عن بالبراءة

 واألفكار المشوشة الخواطر حصول وكان البشر، من كان والسبلم الصبلة علٌه دمحما أن هو: الثالث الوجه
 هذا أنزل تعالى فهو البٌنات، وتمرٌر الدالبل بإٌراد إال تندفع ال الخواطر وتلن الجابزات، من للبه فً المضطربة

 بعض تارن فلعلن: }تعالى لوله ونظٌره الوساوس، تلن خاطره عن تزول بسببها أن حتى التمرٌرات من النوع
{ شن فً كنت فإن: }لوله إن الباب هذا فً التمرٌر تمام وألول[ ٕٔ: هود{ ]صدرن به وضابك إلٌن ٌوحى ما

 .ٌمع لم أو ولع الشرط بؤن ألبتة فٌها إشعار ال الشرطٌة والمضٌة شرطٌة لضٌة وكذا كذا فافعل
 فمط، الجزاء ذلن لماهٌة مستلزمة الشرط ذلن ماهٌة أن بٌان إال فٌها لٌس بل ٌمع، لم أو ولع الجزاء بؤن وال

 كون أن معناه ألن حك، كبلم فهو بمتساوٌٌن، منمسمة كانت زوجا الخمسة كانت إن للت إذا أنن علٌه والدلٌل
 منمسمة أنها على وال زوج الخمسة أن على الكبلم هذا ٌدل ال ثم بمتساوٌٌن، منمسمة كونها ٌستلزم زوجا الخمسة

 هذا إن فؤما وكذا، كذا فعل هو فٌه الواجب لكان الشن هذا حصل لو أنه على تدل اآلٌة، هذه ههنا فكذا بمتساوٌٌن
 الدالبل تكثٌر أن الرسول على اآلٌة هذه إنزال فً والفابدة علٌه، داللة اآلٌة فً فلٌس ٌمع، لم أو ولع الشن

 تمرٌر من كتابه فً هللا أكثر السبب ولهذا الصدر، وسكون النفس وطمؤنٌنة الٌمٌن لوة فً ٌزٌد مما وتموٌتها
 .والنبوة التوحٌد دالبل

 من وتمرٌبهم الكفار للوب استمالة الكبلم هذا ذكر من الممصود: تمول أن المعنى هذا تمرٌر فً: الرابع والوجه
 المعاودات تلن من استحٌوا وكؤنهم نبوته صحة على ٌدل بما أخرى، بعد مرة طالبوه ألنهم وذلن اإلٌمان، لبول

 فتمسن نبوتن من{ شن فً كنت فإن: }تعالى فمال اإلٌمان لبول عن لهم مانعا صار االستحٌاء وذلن والمطالبات،
 على دلٌبل نفسه من هو طلب إن هذا مع ثم نفسه، هو نبوته فً ٌشن ال بؤن الناس أولى ٌعنً المبلبل، بالدالبل

 لم فإذا نمصان، بسببه ٌحصل وال عٌب فٌه لٌس فإنه الماهرة والبٌنات الباهرة الدالبل من سبك ما بعد نفسه نبوة
 الكبلم بهذا الممصود أن فثبت أولى، كان الدالبل طلب ؼٌره من ٌستمبح ال فؤلن نفسه حك فً ذلن منه ٌستمبح
 .المناظرات تكثٌر فً عنهم الحٌاء وإزالة الموم استمالة
 الشن ذلن إزالة فً كثٌرة طرق لن لكان شاكا كنت ولو ألبتة شاكا لست أنن التمدٌر ٌكون أن: الخامس الوجه
 منه لزم والعا، الممتنع ذلن فرض لو أنه والمعنى[ ٕٕ: األنبٌاء{ ]لفسدتا هللا إال الهة فٌهما كان لو: }تعالى كموله

 .ههنا فكذا الفبلنً المحال
 .باطلة الشبهة وهذه زابل الشن هذا أن بهما لتعرؾ واإلنجٌل التوراة إلى فارجع الشن هذا ولوع فرضنا ولو

: كموله وهو للخلك شامل وهو{ شن فً كنت فإن: }لوله فً الرسول خاطب هللا إن: الزجاج لال: السادس الوجه
 كان متى ألنه بعٌد هذا: الماضً لال األلاوٌل، أحسن وهذا: لال[ ٔ: الطبلق{ ]النساء طلمتم إذا النبى ٌؤٌها}

 مع هو ٌراد أن جاز وإن ٌرد لم أو ؼٌره معه أرٌد سواء السإال، عاد فمد الخطاب هذا تحت داخبل الرسول
 .التحصٌل للة على ٌدل التؤوٌل هذا ومثل: لال ثم الظاهر، ٌمتضٌه كما بانفراده ٌراد أن ٌمنع الذي فما ؼٌره،
 نؤمرن ال ٌعنً لبل شن فً كنت ما أي للنفً{ شن فى كنت إن: }لوله فً{ إن} لفظ أن هو: السابع الوجه

 .ٌمٌنا الموتى إحٌاء بمعاٌنة السبلم علٌه إبراهٌم ازداد كما ٌمٌنا لتزداد لكن شان ألنن بالسإال
 ثبلثة، فرلا كانوا زمانه فً الناس أن فتمرٌره الرسول مع لٌس الخطاب هذا ٌمال أن وهو: الثانً الوجه وأما

 كنت إن: فمال الخطاب بهذا تعالى هللا فخاطبهم فٌه، الشاكون أمره فً والمتولفون له والمكذبون به المصدلون
 وإنما نبوته، صحة على لٌدلون الكتاب أهل فاسؤل دمحم لسان على الهدى من إلٌن أنزلنا مما شن فً اإلنسان أٌها
 {خلمن الذى*  الكرٌم بربن ؼرن ما اإلنسان أٌها ٌا: }لوله فً كما الجمع، ٌرٌد وهو ذلن تعالى هللا وحد

 ولم[ 5ٗ: الزمر{ ]ضر اإلنسان مس فإذا: }ولوله[ ٙ: االنشماق{ ]كادح إنن اإلنسان أٌها ٌا} و[ 2 ،ٙ: االنفطار]
 ذلن ٌزٌل ما لهم تعالى هللا ذكر ولما ههنا فكذا الجماعة هو المراد بل بعٌنه، إنسانا اآلٌات هذه جمٌع فً ٌرد

 فتكون هللا بآٌات كذبوا الذٌن من تكونن وال: }فمال المكذبون وهم الثانً بالمسم ٌلحموا أن من حذرهم عنهم الشن
 .[ٖٓٔ – 1ٕٔ / 2ٔ الؽٌب مفاتٌح] اهـ{. الخاسرٌن من

 .ٖٕٓ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
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 هذا، من عدة أوجه: فالجواب عن

أن الشهادة إذا أضٌفت إلى طابفة، أو أهل مذهب، أو بلد ونحوهم، فإنها إنما تتناول أحدها: 
 العدول الصادلٌن منهم.

وأما من عداهم، فلو كانوا أكثر من ؼٌرهم فبل عبرة فٌهم، ألن الشهادة مبنٌة على العدالة 
الربانٌٌن، كـ "عبد هللا بن سبلم" ]وأصحابه والصدق، ولد حصل ذلن بإٌمان كثٌر من أحبارهم 

 وكثٌر ممن أسلم فً ولت النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وخلفابه، ومن بعده و"كعب األحبار" وؼٌرهما.

 ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول ملسو هيلع هللا ىلص مبنٌة على كتابهم التوراة الذي ٌنتسبون إلٌه.والثانً: 

التوراة، ما ٌوافك المرآن وٌصدله، وٌشهد له بالصحة، فلو اتفموا من أولهم  فإذا كان موجودا فً
 آلخرهم على إنكار ذلن، لم ٌمدح بما جاء به الرسول.

ومنها: أن هللا تعالى أمر رسوله أن ٌستشهد بؤهل الكتاب على صحة ما جاءه، وأظهر والثالث: 
 . ذلن وأعلنه على رءوس األشهاد

منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول دمحم صلى هللا ومن المعلوم أن كثٌرا 
علٌه وسلم، فلو كان عندهم ما ٌرد ما ذكره هللا، ألبدوه وأظهروه وبٌنوه، فلما لم ٌكن شًء من 

 ذلن، كان عدم رد المعادي، وإلرار المستجٌب من أدل األدلة على صحة هذا المرآن وصدله.

، رد دعوة الرسول، بل أكثرهم استجاب لها، وانماد طوعا أنه لٌس أكثر أهل الكتابوالرابع: 
 واختٌارا، فإن الرسول بعث وأكثر أهل األرض المتدٌنٌن أهل كتاب.

فلم ٌمكث دٌنه مدة ؼٌر كثٌرة، حتى انماد لئلسبلم أكثر أهل الشام، ومصر، والعراق، 
الرٌاسات الذٌن آثروا  وما جاورها من البلدان التً هً ممر دٌن أهل الكتاب، ولم ٌبك إال أهل

رٌاساتهم على الحك، ومن تبعهم من العوام الجهلة، ومن تدٌن بدٌنهم اسما ال معنى، كاإلفرنج 
الذٌن حمٌمة أمرهم  أنهم دهرٌة منحلون عن جمٌع أدٌان الرسل، وإنما انتسبوا للدٌن المسٌحً، 

 .(ٔ)لبٌنة الظاهرةتروٌجا لملكهم، وتموٌها لباطلهم، كما ٌعرؾ ذلن من عرؾ أحوالهم ا

لمد جاءن الحك الٌمٌن من  ، أي:"[5ٗ}لَمَْد َجاَءَن اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"ربن بؤنن رسول هللا

 .(ٖ)"ٌعنً: المرآن لال أبو اللٌث:" 

ٌمول تعالى ذكره: ألسم لمد جاءن الحك الٌمٌن من الخبر بؤنن هلل رسوٌل،  لال الطبري:"
 .(ٗ)"وأن هإالء الٌهود والنصارى ٌعلمون صّحة ذلن، وٌجدون نعتن عندهم فً كتبهم

ٌن فً  ، أي:"[5ٗ}فَبَل تَكُونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  فبل تكوننَّ من الشاّكِ
 .(٘)"صحة ذلن وحمٌمته

 .(ٙ)"ٌمول: فبل تكونن فً شن من ذلن لال أبو العالٌة:" 
 .(ٔ)"ٌعنً: من الشاكٌن لال أبو اللٌث:" 

                                                             
 .2ٖٖانظر: تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٕبحر العلوم: (ٖ)
 .ٖٕٓ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .51ٙٔ/ٙ(:ص1ٙ٘ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
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ولو لال لابل: إن ، ٌمول: فبل تكونن من الشاكٌن فً صحة ذلن وحمٌمته لال الطبري:"
ت، بصٌرته بنبوته ملسو هيلع هللا ىلص، ممن  هذه اآلٌة خوطب بها النبً ملسو هيلع هللا ىلص، والمراد بها بعُض من لم ٌكن صحَّ
كان لد أظهر اإلٌمان بلسانه، تنبٌها له على موضع تعرؾ حمٌمة أمره الذي ٌزٌل اللبس عن 

َ َكاَن َعِلًٌما ٌَا أٌََُّها ال}للبه، كما لال جل ثناإه:  َ َوال تُِطعِ اْلَكافِِرٌَن َواْلُمنَافِِمٌَن إِنَّ َّللاَّ ًُّ اتَِّك َّللاَّ نَّبِ
 .(ٕ)"[ ، كان لوال ؼٌَر مدفوعٍة صحتهٔ]سورة األحزاب:  {َحِكًٌما

 الفوابد:

 تمرٌر نبوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. -ٔ
 سإال من ال ٌعلم من ٌعلم. -ٕ
أن ٌبادر إلى إزالتها بالنظر بنفسه، أو بسإال ؼٌره  ن عرضت له شبهة  وجب علٌهأ -ٖ

 .من أهل العلم
 

 المرآن
ِ فَتَكُوَن ِمَن اْلَخاِسِرٌَن )  [7٘({ ]ٌونس : 7٘}َواَل تَكُونَن  ِمَن ال ِذٌَن َكذ بُوا بِآٌَاِت ّللا 

 التفسٌر:
لخاسرٌن الذٌن سِخطَ هللا من الذٌن كذَّبوا بحجج هللا وأدلته فتكون من ا -أٌها الرسول-وال تكونن 

 علٌهم ونالوا عمابه.

ِ{ ]ٌونس : لوله تعالى:  أٌها -وال تكونن  ، أي:"[5٘}َواَل تَكُونَنَّ ِمَن الَِّذٌَن َكذَّبُوا بِآٌَاِت َّللاَّ
 .(ٖ)"من الذٌن كذَّبوا بحجج هللا وأدلته -الرسول
وأوعز إلٌه حٌن لالوا: إنما ٌلمنه الري على لسانه، فمال:  -ملسو هيلع هللا ىلص -ثم حذر النبً لال مماتل:" 

 .(ٗ)"المرآن كما كذب به كفار مكة :وال تكونن من الذٌن كذبوا بآٌات هللا ٌعنى
ِ  لال أبو اللٌث:}  ٌَاِت َّللاَّ  .(٘)"ٌعنً: بالكتاب وبالرسل {"بِآ
 .(ٙ)"أما بآٌات دمحم ملسو هيلع هللا ىلص {،بآٌات هللا"}ن السدي، لوله: وع 

فتكون من الخاسرٌن الذٌن  ، أي:"[5٘}فَتَكُوَن ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(2)"سِخَط هللا علٌهم ونالوا عمابه

 .(1)"ٌعنً: من المؽبونٌن لال أبو اللٌث:" 
 الفوابد:

 التكذٌب بآٌات هللا كفر وصاحبه من الخاسرٌن. -ٔ
ؤن من أعطاه الهدى ، فسبب فً تحمك هللا فً اإلضبللبآٌات هللا  الكفر والتكذٌبأن  -ٕ

اهتدى ومن أضله فبل ٌهتدي فصح ٌمٌنا أن بولوع الهدى له من هللا تعالى وهو التوفٌك 
ٌفعل العبد ما ٌكون به مهتدٌا وأن بولوع األضبلل من هللا تعالى وهو الخذالن وخلك 

 .ما ٌكون به ضاالضبلل العبد ٌفعل المرء 
 

 المرآن
                                                                                                                                                                               

 .ٕٖٔ/ٕبحر العلوم: (ٔ)
 .ٖٕٓ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٕبحر العلوم: (٘)
 .51ٙٔ/ٙ(:ص12٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٖٔ/ٕبحر العلوم: (1)



ٕ٘ٗ 
 

ٌِْهْم َكِلَمُت َرّبَِن اَل ٌُْإِمنُوَن )  [7ٙ({ ]ٌونس : 7ٙ}إِن  ال ِذٌَن َحم ْت َعلَ
 التفسٌر:

بطردهم من رحمته وعذابه لهم، ال ٌإمنون  -أٌها الرسول-إن الذٌن حمَّت علٌهم كلمة ربن 
ون بوحدانٌته، وال ٌعملون بشرعه.  بحجج هللا، وال ٌمرُّ

ٌِْهْم َكِلَمُت َربَِّن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  إن الذٌن حمَّت  ، أي:"[5ٙ}إِنَّ الَِّذٌَن َحمَّْت َعلَ
 .(ٔ)"بطردهم من رحمته وعذابه لهم -أٌها الرسول-علٌهم كلمة ربن 

 .(ٕ)"بالسخط، ولدر علٌهم الكفر"ٌعنً  لال أبو اللٌث: 
ثبتت علٌهم. كلمت ربن بؤنهم ٌموتون على الكفر وٌخلدون فً  لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٖ)"العذاب

 .(ٗ)"سبمت كلمة ربن ٌمول: {،حمت علٌهم كلمت ربنلال ابن عباس:"} 

 .(٘)«كلمت ربن»ولرأ البالون:  ،«كلمات ربن»لرأ نافع، وابن عامر:  

ون  ، أي:"[5ٙ}اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ال ٌإمنون بحجج هللا، وال ٌمرُّ
 .(ٙ)"بوحدانٌته، وال ٌعملون بشرعه

 .(2)"ٌعنً: ال ٌصدلون بالمرآن أنه من هللا تعالى لال أبو اللٌث:" 
 .(1)"إذ ال ٌكذب كبلمه وال ٌنتمض لضاإه لال البٌضاوي:" 
 .(5)"حك علٌهم سخط هللا بما عصوه لال لتادة:" 
 الفوابد:

المضاء والمدر، وإن الشمً من شمً فً كتاب الممادٌر والسعٌد من سعد تمرٌر عمٌدة  -ٔ
 فٌه.

 .أن الكفر سبب فً تحمك هللا فً اإلضبللأن  -ٕ
 

 المرآن
 [79({ ]ٌونس : 79}َولَْو َجاَءتُْهْم كُلُّ آٌٍَة َحت ى ٌََرُوا اْلعَذَاَب اِْلَِلٌَم )

 التفسٌر:
 العذاب الموجع، فحٌنبذ ٌإمنون، وال ٌنفعهم إٌمانهم.ولو جاءتهم كل موعظة وعبرة حتى ٌعاٌنوا 

ال ٌصدلون وال ٌإمنون أبداً ولو  ، أي:"[52}َولَْو َجاَءتُْهْم ُكلُّ آٌٍَة{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"جاءتهم كل موعظة وعبرة

 .(ٔٔ)"ٌعنً: عبلمة لال أبو اللٌث:" 
 .(ٕٔ)"فإن السبب األصلً إلٌمانهم وهو تعلك إرادة هللا تعالى به مفمود لال البٌضاوي:" 

                                                             
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٕبحر العلوم: (ٕ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر الٌٌضاوي: (ٖ)
 .51ٙٔ/ٙ(:ص11٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٕانظر: بحر العلوم: (٘)
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٕبحر العلوم: (2)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر الٌٌضاوي: (1)
 .51ٙٔ/ٙ(:ص15٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٙ٘٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:5ٕٔانظر: التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٕبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر الٌٌضاوي: (ٕٔ)



ٕ٘٘ 
 

ٌََرُوا اْلعَذَاَب اأْلَِلٌَم{ ]ٌونس : لوله تعالى:  حتى ٌعاٌنوا العذاب الموجع،  ، أي:"[52}َحتَّى 
 .(ٔ)"فحٌنبذ ٌإمنون، وال ٌنفعهم إٌمانهم

 .(ٕ)"فحٌنبذ ٌإمنون وال ٌنفعهم لال المرطبً:" 
 .(ٖ)"وحٌنبذ ال ٌنفعهم كما ال ٌنفع فرعون البٌضاوي:"لال  
 .(ٗ)"ٌعنً: الهبلن فً الدنٌا، والعذاب فً اآلخرة لال أبو اللٌث:" 
ولٌس المراد أنه ٌمنعهم من اإلٌمان بالمهر، بل هم ٌمتنعون منه  لال المراؼً:" 

باختٌارهم لفمدهم نور البصٌرة واستمبلل العمل فبل ٌتوجهون إلى التمٌٌز بٌن الحك والباطل، 
 .(٘)"والهدى والضبلل لرسوخهم فى الكفر، واطمبنانهم به بالتملٌد

 الفوابد:

بؤن رأى ملن الموت وفً اآلخرة بعد أن عدم لبول توبة من عاٌن العذاب فً الدنٌا  -ٔ
 ٌبعث وٌشاهد أهوال المٌامة.

من اراد أن ٌإمن آمن ألن الحول والموة فً اآلٌة الرد على المدرٌة الذٌن لالوا:  -ٕ
 .واالختٌار بٌده

 
 المرآن

ا آَمنُ  وا َكَشْفنَا َعْنُهْم َعذَاَب اْلِخْزيِ ِفً }فَلَْواَل َكانَْت لَْرٌَةٌ آَمنَْت فَنَفَعََها إٌَِمانَُها إاِل  لَْوَم ٌُونَُس َلم 
ْنٌَا َوَمت ْعنَاهُْم إِلَى ِحٌٍن )  [71({ ]ٌونس : 71اْلَحٌَاِة الدُّ

 التفسٌر:
ا أٌمنوا  لم ٌنفع اإلٌمان أهل لرٌة آمنوا عند معاٌنة العذاب إال أهل لرٌة ٌونس بن َمتَّى، فإنهم لمَّ

ا تبٌَّن منهم الصدق فً توبتهم كشؾ أن العذاب نازل بهم تابوا إلى هللا تع الى توبة نصوحا، فلمَّ
 هللا عنهم عذاب الخزي بعد أن الترب منهم، وتركهم فً الدنٌا ٌستمتعون إلى ولت إنهاء آجالهم.

 ، أي:"[51إِالَّ لَْوَم ٌُونَُس{ ]ٌونس :  }فَلَْواَل َكانَْت لَْرٌَةٌ آَمنَْت فََنفَعََها إٌَِمانَُهالوله تعالى: 
فهبل كانت لرٌة واحدة من المرى التً أهلكناها، ثابْت عن الكفر وأخلصت اإِلٌمان عند معاٌنة 

 .(ٙ)"ؼٌر لوم ٌونس العذاب فنفعها ِإٌمانها فً ذلن الولت
إذا نزل بها بؤس هللا ولم نفعل ذلن  {،فلوال كانت لرٌة آمنت فنفعها إٌمانها} عن عطاء:" 

 .(2)"بمرٌة إال لرٌة ٌونس

ٌمول: فما كانت لرٌة آمنت  {"}فَلَْواَل َكاَنْت لَْرٌَةٌ آَمنَْت فَنَفَعََها إٌَِمانَُها أبً العالٌة:}عن  
 .(1)"فنفعها إٌمانها

 .(5)"لال: فلم تكن لرٌة آمنت {،فلوال كانت لرٌة آمنت"}عن مجاهد، لوله:  
لوم ٌونس فلم تكن لرٌة آمنت إال  :أي {،فلوال كانت لرٌة آمنت"}عن ابن كثٌر:  
 .(ٓٔ)"وٌوسؾ

                                                             
 .5ٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٖٖ/1تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر الٌٌضاوي: (ٖ)
 .ٕٖٔ/ٕبحر العلوم: (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٔٔتفسٌر المراؼً: (٘)
 .2٘٘-ٙ٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .511ٔ/ٙ(:صٓٓٙٓٔجه ابن ابً حاتم)أخر (2)
 .512ٔ/ٙ(:ص5ٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .512ٔ/ٙ(:ص5ٔ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .512ٔ/ٙ(:ص5ٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)



ٕ٘ٙ 
 

كان ٌونس بن متى علٌه السبلم من أنبٌاء هللا عز وجل بعثه هللا إلى لرٌة  :"السدي  لال 
 .(ٔ)"ٌمال لها نٌنوى على شاطا دجلة

وكان من حدٌث ٌونس بن متى فٌها بلؽنً أن هللا تبارن وتعالى  لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(ٕ)"بعثه إلى أهل لرٌة أهل نٌنوى، وهً من ببلد الموصل

ْنٌَا{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ا آَمنُوا َكَشْفَنا َعْنُهْم َعذَاَب اْلِخْزيِ فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ  ، أي:"[51}لَمَّ
ا تبٌَّن منهم الصدق فً  ا أٌمنوا أن العذاب نازل بهم تابوا إلى هللا تعالى توبة نصوحا، فلمَّ لمَّ

 .(ٖ)"توبتهم كشؾ هللا عنهم عذاب الخزي بعد أن الترب منهم
 .(ٗ)"ؼشى لوم ٌونس العذاب كما ٌؽشى الثوب بالمبر لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(٘)"أن سحابة ؼشٌتهم تنضح علٌهم شرر النار :"معروؾ الموصلًعن  
كشؾ عنهم العذاب بعد أن تدلى علٌهم لم ٌكن بٌنهم وبٌن العذاب إال  لال لتادة:" 

 .(ٙ)"مٌل
بعثه هللا إلى أهل لرٌة فردوا علٌه ما جاءهم به فامتنعوا منه فلما فعلوا  لال ابن عباس:" 

ً ٌوم كذا، فاخرج من بٌن أظهرهم فؤعلم لومه ذلن أوصى هللا إلٌه إنً مرسل علٌهم العذاب ف
الذي وعده هللا من عذابه إٌاهم فمالوا: ارمموه فإن هو خرج من بٌن أظهركم فهو وهللا كؤٌن ما 

صبٌحتها اندلج فرأه الموم فحذروا فخرجوا من  وعدكم، فلما كانت اللٌلة التً وعدوا العذاب فً
كل دابة وولدها ثم عجوا إلى هللا وأنابوا واستمالوا المرٌة إلى براز بٌن أراضٌهم وفرلوا بٌن 

فؤلاله، وتنظر ٌونس الخبر عن المرٌة وأهلها حتى مر به مار فمال: ما فعل أهل المرٌة لال: 
فعلوا أن نبٌهم لما خرج من بٌن أظهرهم عرفوا أنه لد صدلهم ما وعدهم من العذاب فخرجوا 

ن كل ذات والد وولدها ثم عجوا إلى هللا وتابوا إلٌه من لرٌتهم إلى براز من األرض ثم فرلوا بٌ
 .(2)"فمبل منهم وأخر عنهم العذاب

ٌَا{ ]ٌونس : لوله تعالى:وفً   ْن ا آَمنُوا َكَشْفَنا َعْنُهْم َعذَاَب اْلِخْزيِ ِفً اْلَحٌَاةِ الدُّ ، [51}لَمَّ
 :(1)وجهان

، ولو رأوه لم ٌمبلها كما لم ٌمبل من  أحدهما : أنهم تابوا لبل أن ٌروا العذاب فلذلن لبل توبتهم
 فرعون إٌمانه لما أدركه الؽرق .

عنهم العذاب بعد أن  الثانً : أنه تعالى خصهم بمبول التوبة بعد رإٌة العذاب ، لال لتادة : كشؾ
 تدلى علٌهم ولم ٌكن بٌنهم وبٌن العذاب إال مٌل.

لم تكن لرٌة آمنت من األمم لبل لوم ٌونس كفرت ثم آمنت حٌن عاٌنت  لال لتادة:" 
 .(5)"العذاب إال لوم ٌونس فاستثنى هللا لوم ٌونس

أن ٌونس النبً ملسو هيلع هللا ىلص وعد لومه العذاب وأخبر أنه ٌؤتٌهم إلى ثبلثة :"عبد هللا بن مسعود  
لى هللا واستؽفروا فكشؾ هللا عنهم أٌام ففرلوا بٌن كل والدة وولدها ثم خرجوا وصاروا إ

 .(ٓٔ)"العذاب

                                                             
 .512ٔ/ٙ(:ص5ٖ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .512ٔ/ٙ(:ص5ٗ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 . 515ٔ/ٙ(:صٖٓٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم)(ٗ)
 . 515ٔ/ٙ(:صٗٓٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم)(٘)
 .515ٔ/ٙ(:ص٘ٓٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .515ٔ-511ٔ/ٙ(:صٔٓٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .511ٔ/ٙ(:ص51٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .511ٔ/ٙ(:ص52٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)



ٕ٘2 
 

وذكر لنا أن لوم ٌونس كانوا ببعض أرض الموصل، فلما فمدوا  لال ابن ابً حاتم:" 
نبٌهم لذؾ هللا فً للوبهم، فلبسوا المسوح وأخرجوا المواشً من كل بهٌمة وولدها فعجوا إلى هللا 
أربعٌن صباحا فلما عرؾ هللا عز وجل منهم الصدق بملوبهم والتوبة والندامة على ما مضى 

 .(ٔ)"دلى علٌهم، لم ٌكن بٌنهم وبٌن العذاب إال مٌلمنهم كشؾ عنهم العذاب بعد أن ت
إن العذاب لما هبط على لوم ٌونس جعل ٌحور على رءوسهم مثل "عن أبً الجلد لال:  

لطع اللٌل المظلم فمشى ذو العمول منهم إلى شٌخ من علمابهم فمالوا: إنا لد نزل بنا ما ترى 
ه لال: لولوا ٌا حً، ٌا حً وٌا حً محً فعلمنا دعاء ندعو هللا به عسى أن ٌرفع عنا عموبت

 .(ٕ)"الموتى وٌا حً ال إله إال أنت فكشؾ عنهم العذاب

وتركهم فً الدنٌا ٌستمتعون إلى  ، أي:"[51}َوَمتَّْعنَاهُْم إِلَى ِحٌٍن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"ولت إنهاء آجالهم
 .(ٗ)"الحٌن: الذي ال ٌدرن لال عكرمة:" 
فؤما الذي ال ٌعرؾ:  ،وحٌن ال ٌعرؾ ،فحٌن ٌعرؾ :حٌنان« الحٌن» لال ابن عباس:" 

 .(ٙ)"(٘)}َولَتَْعلَُمنَّ نََبؤَهُ بَْعَد ِحٌٍن{

 ، وجهان:[51}َوَمتَّْعنَاهُْم إِلَى ِحٌٍن{ ]ٌونس : لوله تعالى:وفً  
 .(2)أحدهما : إلى أجلهم ، لاله السدي

 .(1)لاله ابن عباسالثانً : إلى أن ٌصٌرهم إلى الجنة أو النار ، 
إن الحذر ال ٌرد المدر، وإن " وروي عن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه أنه لال :

ا َءاَمنُواْ َكَشْفَنا َعْنُهمْ }الدعاء ٌرد المدر وذلن فً كتاب هللا:   .(5)"اآلٌة {،إِالَّ لَْوَم ٌُونَُس لَمَّ
 .(ٓٔ)"تٌب على لوم ٌونس ٌوم عاشوراء"لال:  -أٌضا-علًوروي عن 

 الفوابد:

 من مظاهر رحمة هللا تعالى بعباده دعوته إٌاهم إلى اإلٌمان به وحضهم علٌه. -ٔ
ال بد من أن ، إذ لبول التوبة لبل معاٌنة العذاب، ورإٌة العبلمات ال تمنع من التربة -ٕ

تكون التوبة لبل معاٌنة العذاب ولبل نزول العذاب، فإذا عاٌن العذاب ونزل العذاب فبل 
ولم ٌستثن هللا إال أمة واحدة هً لوم ٌونس، فهإالء نفعهم ، ن وال تنفع التوبةٌنفع اإلٌما

 .أٌمانهم عند رإٌة العذاب
وتتمثل هذه الحٌاة فى ، الحٌاة الطٌبة ٌعجل هللا بها للمإمنٌن فى الدنٌا لبل اآلخرةأن  -ٖ

بٌده والٌة هللا للمإمن، وهداٌته له، ونصره على أعدابه، وحفظه مما ٌبٌت له، وأخذه 
كلما عثر أو زلت به لدم؛ فضبل عما ٌفٌضه علٌه من متاع مادى، ٌكون عونا له على 

 لطع مرحلة الحٌاة فى ٌسر.
 

 المرآن
 }َولَْو َشاَء َربَُّن آَلَمَن َمْن فًِ اِْلَْرِض كُلُُّهْم َجِمٌعًا أَفَؤَْنَت تُْكِرهُ الن اَس َحت ى ٌَكُونُوا ُمْإِمنٌِنَ 

 [77({ ]ٌونس : 77)

                                                             
 .511ٔ/ٙتفسٌر ابن ابً حاتم: (ٔ)
 .515ٔ/ٙ(:صٕٓٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .55ٓٔ/ٙ(:ص1ٓٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .[11]ص : (٘)
 .55ٓٔ/ٙ(:ص5ٓٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .55ٓٔ/ٙ(:صٓٔٙٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .515ٔ/ٙ(:ص2ٓٙٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .512ٔ/ٙ(:ص5٘٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .511ٔ/ٙ(:ص5ٙ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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 التفسٌر:
اإلٌمان ألهل األرض كلهم آلمنوا جمٌعًا بما جبتهم به، ولكن له  -أٌها الرسول-ولو شاء ربن 

حكمة فً ذلن؛ فإنه ٌهدي من ٌشاء وٌضل من ٌشاء َوْفك حكمته، ولٌس فً استطاعتن أن تُْكره 
 الناس على اإلٌمان.

لو  ، أي:"[55ِض كُلُُّهْم َجِمٌعًا{ ]ٌونس : }َولَْو َشاَء َربَُّن آَلَمَن َمْن فًِ اأْلَرْ لوله تعالى: 
ً للحكمة، فإِنه تعالى ٌرٌد من عباده  أراد هللا آلمن الناس جمٌعاً، ولكْن لم ٌشؤ ذلن لكونه مخالفا

 .(ٔ)"إٌِمان االختٌار، ال إٌِمان اإِلكراه واالضطرار
بحٌث ال ٌشذ منهم أحد. جمٌعا مجتمعٌن على اإلٌمان ال ٌختلفون فٌه،  لال البٌضاوي:" 

وهو دلٌل على المدرٌة فً أنه تعالى لم ٌشؤ إٌمانهم أجمعٌن، وأن من شاء إٌمانه ٌإمن ال محالة، 
 .(ٕ)"والتمٌٌد بمشٌبة اإللجاء خبلؾ الظاهر

ألذن ألهل األرض كلهم فً  - ٌا دمحم -ٌمول تعالى : } َولَْو َشاَء َربَُّن {  لال ابن كثٌر:" 
اإلٌمان بما جبتهم به ، فآمنوا كلّهم ، ولكن له حكمة فٌما ٌفعله تعالى كما لال تعالى : } َولَْو َشاَء 

ةً َواِحَدةً َوال ٌََزالُوَن ُمْختَِلِفٌَن إاِل َمْن َرِحَم َربَُّن َوِلذَِلَن َخلَمَُهْم َوتَ  ْت َكِلَمةُ َربَِّن مَّ َربَُّن لََجعََل النَّاَس أُمَّ
ؤَِس الَِّذٌَن 5ٔٔ،  1ٔٔألْمؤلنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعٌَن { ]هود :  ٌْ [ ، ولال تعالى : } أَفَلَْم ٌَ

ُ لََهَدى النَّاَس َجِمٌعًا { ]الرعد :  "[ٖٔآَمنُوا أَْن لَْو ٌََشاُء َّللاَّ
(ٖ)

. 

أفؤنت ٌا دمحم  ، أي:"[55تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّى ٌَُكونُوا ُمْإِمنٌَِن{ ]ٌونس : }أَفَؤَْنَت لوله تعالى: 
 .(ٗ)"تُكره الناس على اإِلٌمان، وتضطرهم إِلى الدخول فً دٌنن؟ لٌس ذلن إِلٌن

أي: ال تمدر على ذلن، ولٌس فً إمكانن، وال لدرة لؽٌر هللا على شًء  لال السعدي:" 
 .(٘)"من ذلن
بما لم ٌشؤ هللا منهم. حتى ٌكونوا مإمنٌن وترتٌب  {أفؤنت تكره الناس} البٌضاوي:"لال  

اإلكراه على المشٌبة بالفاء وإٌبلإها حرؾ االستفهام لئلنكار، وتمدٌم الضمٌر على الفعل للداللة 
على أن خبلؾ المشٌبة مستحٌل فبل ٌمكن تحصٌله باإلكراه علٌه فضبل عن الحث والتحرٌض 

 .(ٙ)"وي أنه كان حرٌصا على إٌمان لومه شدٌد االهتمام به فنزلتر علٌه إذ

أي : تلزمهم وتلجبهم } َحتَّى ٌَُكونُوا ُمْإِمنٌَِن { أي : لٌس ذلن علٌن وال  لال ابن كثٌر:" 
ِهْم ٗإلٌن ، بل ]إلى[ ) ٌْ َحَسَراٍت { ]فاطر ( هللا } ٌُِضلُّ َمْن ٌََشاُء َوٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء فَبل تَْذَهْب نَْفسَُن َعلَ

َ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء { ]البمرة : 1:  َن ُهَداُهْم َولَِكنَّ َّللاَّ ٌْ ٌَْس َعلَ [ ، } لَعَلََّن بَاِخٌع نَْفَسَن أاَل 2ٕٕ[ ، } لَ
ٌَْن [ ، } فَإِنََّما َعلَ ٙ٘[ ، } إِنََّن ال تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت { ]المصص : ٌَُٖكونُوا ُمْإِمنٌَِن { ]الشعراء : 

نَا اْلِحَساُب { ]الرعد :  ٌْ ِطٍر { ]الؽاشٌة : ٓٗاْلبَبلُغ َوَعلَ ٌْ ِهْم بُِمص ٌْ ٌر لَْسَت َعلَ ْر إِنََّما أَْنَت ُمذَّكِ [ ، } فَذَّكِ
[ إلى ؼٌر ذلن من اآلٌات الدالة على أن هللا تعالى هو الفعال لما ٌرٌد ، الهادي من ٌشاء ، ٕٕ،  ٕٔ

"مته وعدلهالمضل لمن ٌشاء ، لعلمه وحك
(2)

. 

ٌِْه َوَسلَّم َ وتروٌٌح لملبه مما كان ٌحرص  لال الصابونً:"  ُ َعلَ واآلٌة تسلٌةٌ له َصلَّى َّللاَّ
ً على إٌِمان جمٌع  ٌِْه َوَسلَّم َ حرٌصا ُ َعلَ ًُّ َصلَّى َّللاَّ علٌه من إٌِمانهم لال ابن عباس: كان النب

                                                             
 .2٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر الٌٌضاوي: (ٕ)
 .51ٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٖٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر الٌٌضاوي: (ٙ)
 .51ٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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 ٌضلُّ إِال من الناس، فؤخبره تعالى أنه ال ٌإمن إِال من سبمت له السعادة فً الذّكر األول، وال
 .(ٔ)"سبمت له الشماوة فً الذكر األول

 .(ٕ)"مصدلٌن :ٌمول {،مإمنٌن} عن سعٌد بن جبٌر:" 
 الفوابد:

إرادة هللا الكونٌة التً ٌكون بها األشٌاء ال تتخلؾ أبدا، وإرادته الشرعٌة التكلٌفٌة جابزة  -ٔ
 التخلؾ.

صدق الطلب للهداٌة، واإلنصاؾ أن هللا تعالى ٌعلم ما فً نفس كل عبد، فإذا علم منه  -ٕ
}َوَلْو  :فً سماع الحك وتمٌٌزه؛ وحرصه على ذلن؛ فإنه تعالى ٌهدٌه كما فً لوله تعالى

ًٌْرا أَلْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّْوا َوهُْم ُمْعِرُضْوَن{  ٌِْهْم َخ ، وهذه [ٖٕاألنفال:]َعِلَم هللاُ فِ
  تعالى على نفسه.الهداٌة هً فضل ورحمة جعلها هللا

وأما المعرض عن سماع وتدبر اآلٌات؛ المستكبر عن الحك؛ فإن هللا تعالى 
}َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن  :ٌطمس على للبه فبل ٌشرح صدره لئلسبلم، كما فً لوله تعالى

ٌَْن اَل ٌَْعِملُْوَن{  ْجَس َعلَى الَِّذ  وكما لال تعالى:، [ٌٓٓٔونس:[تُْإِمَن إِالَّ بِإِْذِن هللاِ َوٌَْجعَُل الّرِ
ٌْكُمْ  هللاِ  َرُسْولُ  أَنًِّ تَْعلَُمْونَ  َولَدْ  تُْإذُْونَنًِ ِلمَ  لَْومِ  ٌَا ِلمَْوِمهِ  ُمْوَسى لَالَ  َوإِذْ } ا إِلَ  َزاؼُوا فَلَمَّ

ُ  لُلُْوبَُهمْ  هللاُ  أََزاغَ  ٌْنَ  الَمْومَ  ٌَْهِدي الَ  َوَّللاَّ  .[٘:الصَّؾ]{ الفَاِسِم
فبل ٌجد المعرض ما ٌجد المإمن من حبلوة الطاعات، ومحبة العبادة، والتعلك  

 باهلل تعالى، والفرح بذكر هللا، واالطمبنان إلى السنة النبوٌة، واالنشراح إلٌها. 
}فََمْن ٌُِرِد هللاُ أَْن ٌَْهِدٌَهُ ٌَْشَرْح َصْدَرهُ ِلئِلْسبلِم َوَمْن ٌُِرْد أَْن  :وتؤمل لوله تعالى 

ْجَس َعَلى ٌُ  عَُّد فًِ السََّماِء َكذَِلَن ٌَْجعَُل هللاُ الّرِ ٌَصَّ ٌِّمًا َحَرًجا َكؤَنََّما  ِضلَّهُ ٌَْجعَْل َصْدَرهُ َض
ٌَْن اَل ٌُْإِمنُْوَن{   .[ٕ٘ٔاألنعام:]الَِّذ

 
 المرآن

ْجَس  ِ َوٌَْجعَُل الّرِ ({ ]ٌونس : َٓٓٔعلَى ال ِذٌَن اَل ٌَْعِملُوَن )}َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تُْإِمَن إِال  بِِإْذِن ّللا 
ٔٓٓ] 

 التفسٌر:
وما كان لنفس أن تإمن باهلل إال بإذنه وتوفٌمه، فبل تُجهد نفسن فً ذلن، فإن أمرهم إلى هللا. 

 وٌجعل هللا العذاب والخزي على الذٌن ال ٌعملون أمره ونهٌه.

ِ{ ]ٌونس : }َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تُْإِمَن إِ لوله تعالى:  وما كان لنفس  ، أي:"[ٓٓٔالَّ بِإِْذِن َّللاَّ
 .(ٖ)"أن تإمن باهلل إال بإذنه وتوفٌمه، فبل تُجهد نفسن فً ذلن، فإن أمرهم إلى هللا

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه: وما كان لنفس خلمتُها من سبٌل إلى تصدٌمن، ٌا  لال الطبري:" 
فها ما  دمحم، إال بؤن آذن لها فً ذلن، فبل تجهدّن نفسن فً طلب هداها، وبلِّؽها وعٌَد هللا، وعّرِ

 .(ٗ)"أمرن ربن بتعرٌفها، ثم خلِّها، فإن هداها بٌد خالمها

ِ{ ]ٌونس : }َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَ لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[ْٓٓٔن تُْإِمَن إِالَّ بِإِْذِن َّللاَّ
 .(٘)أحدها : معناه إال بؤمر هللا تعالى ، لاله الحسن

 .(ٙ)إال بمضاء هللا. لاله سفٌانالثانً : 

                                                             
 .2٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .55ٓٔ/ٙ(:صٔٔٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٕٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٗٔ/٘ٔ(:ص25ٔٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
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 .(ٔ)إال بمعونة هللاوالثالث: 
 .(ٕ): إال بإعبلم هللا سبل الهدى والضبلالت والرابع

ْجَس َعلَى الَِّذٌَن اَل ٌَْعِملُوَن{ ]ٌونس : }َوٌَْجعَُل لوله تعالى:  وٌجعل هللا  ، أي:"[ٓٓٔالّرِ

 .(ٖ)"العذاب والخزي على الذٌن ال ٌعملون أمره ونهٌه
أي : حجَج هللا وأدلته ، ،وهو الخبال  والضبلل } َعلَى الَِّذٌَن ال ٌَْعِملُوَن {  لال ابن كثٌر:" 

" هدى ، وإضبلل من ضلوهو العادل فً كل ذلن ، فً هداٌة من 
(ٗ)

. 

ْجَس َعلَى الَِّذٌَن اَل ٌَْعِملُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:وفً   ، خمسة أوجه [ٓٓٔ}َوٌَْجعَُل الّرِ
 من التفسٌر:

 .(٘)أحدها : أن الرجس السخط ، لاله ابن عباس

 .(ٙ)، لاله الفراءوالؽضبالثانً : أنه العذاب 
 .(2)جبٌرالثالث : أنه اإلثم ، لاله سعٌد بن 

 .(1)الرابع : أنه ما ال خٌر فٌه ، لاله مجاهد
 .(5)الخامس : أنه الشٌطان ، لاله لتادة

ٌَْطاِن{ وعن اٌن زٌد:"  لال: الرجس: الشر من عمل  ،(ٓٔ)} ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
 .(ٔٔ)"الشٌطان

 الفوابد:

عدم إٌمان الناس إذا ال إٌمان إال بإذن هللا ولضابه فلذا ال ٌنبؽً للداعً أن ٌحزن على  -ٔ
 دعاهم ولم ٌإمنوا ألن هللا تعالى كتب عذابهم أزال ولضى به.

ٕ-  
 

 المرآن
({ ٔٓٔ}لُِل اْنظُُروا َماذَا فًِ الس َماَواِت َواِْلَْرِض َوَما تُْغِنً اآْلٌَاُت َوالنُّذُُر َعْن لَْوٍم اَل ٌُْإِمنُوَن )

 [ٔٓٔ]ٌونس : 

 التفسٌر:
تفكروا واعتبروا بما فً السموات واألرض من آٌات هللا البٌنات، لمومن:  -أٌها الرسول-لل 

ولكن اآلٌات والعبر والرسل المنذرة عباد هللا عمابه، ال تنفع لوًما ال ٌإمنون بشًء من ذلن؛ 
 إلعراضهم وعنادهم.

أٌها -لل  ، أي:"[ٔٓٔ}لُِل اْنُظُروا َماذَا فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]ٌونس : لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)"لمومن: تفكروا واعتبروا بما فً السموات واألرض من آٌات هللا البٌنات -الرسول
                                                             

 .ٕ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .51ٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .55ٓٔ/ٙ(:صٕٔٙٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٗٔ/٘ٔ(:ص25ٔٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٓٗ/ٔانظر: معانً المرآن: (ٙ)
 .55ٓٔ/ٙ(:صٖٔٙٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 . هكذا مرلوم بالمطبوع!55ٓٔ/ٙ(:صٖٔٙٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .55ٓٔ/ٙ(:صٗٔٙٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .[5ٓ]المابدة : (ٓٔ)
 .55ٔٔ/ٙ(:ص٘ٔٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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أمر للكفار باالعتبار والنظر فً المصنوعات الدالة على الصانع والمادر  لال المرطبً:" 
 .(ٔ)" على الكمال

ٌرشُد تعالى عباده إلى التفكر فً آالبه  وما خلك فً السموات واألرض  لال ابن كثٌر:" 
من اآلٌات الباهرة لذوي األلباب ، مما فً السموات  من كواكب نٌرات ، ثوابت وسٌارات ، 
والشمس والممر ، واللٌل والنهار ، واختبلفهما ، وإٌبلج أحدهما فً اآلخر ، حتى ٌطول هذا 

وٌطول هذا ، وارتفاع السماء واتساعها ، وحسنها وزٌنتها ، وما أنزل وٌمصر هذا ، ثم ٌمصر هذا 
هللا منها من مطر فؤحٌا به األرض بعد موتها ، وأخرج فٌها من أفانٌن الثمار والزروع واألزاهٌر ، 
وصنوؾ النبات ، وما ذرأ فٌها من دواّب مختلفة األشكال واأللوان والمنافع ، وما فٌها من جبال 

ر وعمران وخراب. وما فً البحر من العجابب واألمواج ، وهو مع هذا ]مسخر[ وسهول  ولفا
مذلل للسالكٌن ، ٌحمل سفنهم ، وٌجري بها برفك بتسخٌر المدٌر له ، ال إله إال هو ، وال رب 

"سواه
(ٕ)

. 

ولكن  أي:" ،[ٔٓٔ}َوَما تُْؽِنً اآْلٌَاُت َوالنُّذُُر َعْن لَْوٍم اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
اآلٌات والعبر والرسل المنذرة عباد هللا عمابه، ال تنفع لوًما ال ٌإمنون بشًء من ذلن؛ 

 .(ٖ)"إلعراضهم وعنادهم
نفً، أي ولن تؽنً. ولٌل: استفهامٌة، التمدٌر أي « ما» {،وما تؽنً} لال المرطبً:" 

الرسل، جمع نذٌر، وهو الرسول صلى هللا  :أي {،والنذر}الدالالت.  :أي {،اآلٌات}شً تؽنً. 
 .(ٗ)"علٌه وسلم. )عن لوم ال ٌإمنون( أي عمن سبك له فً علم هللا أنه ال ٌإمن

وأي شًء تُجدي اآلٌات السماوٌة واألرضٌة ، والرسل بآٌاتها وحججها  لال ابن كثٌر:" 
ِهْم َكِلَمةُ َربَِّن ال وبراهٌنها الدالة على صدلها ، عن لوم ال ٌإمنون ، كما لال : } إِنَّ  ٌْ الَِّذٌَن َحمَّْت َعلَ

"[5ٙ،  5ٌُْٙإِمنُوَن َولَْو َجاَءتُْهْم ُكلُّ آٌٍَة َحتَّى ٌََرُوا اْلعَذَاَب األِلٌَم { ]ٌونس : 
(٘)

. 

 .(ٙ)"لال: أوجب علٌهم أنهم ال ٌإمنون {،ال ٌإمنون"}عن مجاهد، لوله:  

 الفوابد:

وكفى شرفا بهذا الدٌن ، بالنظر الصحٌح وحض على فعله ذم هللا للتملٌد وأهله ولد أمر -ٔ
ودلٌبل على صحته عند العمبلء العاللٌن أنه حرم التملٌد الذي ٌجر إلى اإللباس والتجهٌل 
والتفنٌد واستنهض العمول للنظر وأوضح لها مسالن العبر وأوجب علٌها النظر الصحٌح 

 .المفضى إلى العلم
 : (2)أن أسباب زٌادة اإلٌمان أربعة -ٕ

األول: معرفة هللا تعالى بؤسمابه وصفاته؛ فإنه كما ازداد اإلنسان معرفة باهلل  -
 وأسمابه وصفاته؛ ازداد إٌمانه.

لال هللا تعالى: }أَفَبَل ٌَْنظُُروَن ِإلَى  الثانً: النظر فً آٌات هللا الكونٌة والشرعٌة: -
ٌَْؾ ُخِلَمْت ) بِِل َك ٌَْؾ 2ٔاإْلِ ٌَْؾ نُِصَبْت 1ُٔرفِعَْت )( َوإِلَى السََّماِء َك ( َوإَِلى اْلِجَباِل َك

ٌَْؾ سُِطَحْت )5ٔ) ولال تعالى: }لُِل  [.ٕٓ - 2ٔ({ ]الؽاشٌة: ٕٓ( َوإِلَى اأْلَْرِض َك

                                                             
 .12ٖ/1تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .55ٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .12ٖ/1تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .55ٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .55ٔٔ/ٙ(:صٙٔٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٕانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، ابن عثٌمٌن: (2)
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َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما تُْؽِنً اآْلٌَاُت َوالنُّذُُر َعْن لَْوٍم اَل ٌُْإِمنُوَن{  اْنظُُروا َماذَا فًِ السَّ
 [.ٔٓٔ]ٌونس: 

وكلما ازداد اإلنسان علًما بما أودع هللا تعالى فً الكون من عجابب المخلولات 
ومن الحكم البالؽات؛ ازداد إٌمانًا باهلل عز وجل، وكذلن النظر فً آٌات هللا الشرعٌة 
؛ ألنن إذا نظرت إلى اآلٌات الشرعٌة، وهً  ٌزٌد اإلنسان إٌماًنا باهلل عزَّ وجلَّ

لرسل؛ وجدت فٌها ما ٌبهر العمول من الحكم البالؽة األحكام التً جاءت بها ا
واألسرار العظٌمة التً تعرؾ بها أن هذه الشرٌعة نزلت من عند هللا، وأنها مبنٌة 

 على العدل والرحمة، فتزداد بذلن إٌماًنا.
الثالث: كثرة الطاعات وإحسانها، ألن األعمال داخلة فً اإلٌمان، وإذا كانت داخلة  -

 أن ٌزٌد بكثرتها. فٌه؛ لزم من ذلن
، فإن اإلنسان ٌزداد بذلن - السبب الرابع: ترن المعصٌة تمرًبا إلى هللا عزَّ وجلَّ

.  إٌمانًا باهلل عزَّ وجلَّ
 ال تنفع الموعظة مهما بولػ فٌها عبدا كتب أزال أنه من أهل النار. -ٖ

 
 المرآن

ِمْن لَْبِلِهْم لُْل فَاْنتَِظُروا إِّنًِ َمعَكُْم ِمَن اْلُمْنتَِظِرٌَن }فََهْل ٌَْنتَِظُروَن إاِل  ِمثَْل أٌَ اِم ال ِذٌَن َخلَْوا 
 [ٕٓٔ({ ]ٌونس : ٕٓٔ)

 التفسٌر:
فهل ٌنتظر هإالء إال ٌوًما ٌعاٌنون فٌه عذاب هللا مثل أٌام أسبلفهم المكذبٌن الذٌن َمَضوا لبلهم؟ 

 ٌن عمابكم.: فانتظروا عماب هللا إنً معكم من المنتظر-أٌها الرسول-لل لهم 

ٌَْنتَِظُروَن إِالَّ ِمثَْل أٌََّاِم الَِّذٌَن َخلَْوا ِمْن لَْبِلِهْم{ ]ٌونس : لوله تعالى:   ، أي:"[ٕٓٔ}فََهْل 
فهل ٌنتظر هإالء إال ٌوًما ٌعاٌنون فٌه عذاب هللا مثل أٌام أسبلفهم المكذبٌن الذٌن َمَضوا 

 .(ٔ)"لبلهم؟
فهل ٌنتظر هإالء المكذبون لن ٌا دمحم من النممة والعذاب إال مثل أٌام  لال ابن كثٌر:أي:" 

" هللا فً الذٌن خلوا من لبلهم من األمم المكذبة لرسلهم
(ٕ)

. 

أي: فهل ٌنتظر هإالء الذٌن ال ٌإمنون بآٌات هللا، بعد وضوحها، }إال  لال السعدي:" 
مثل أٌام الذٌن خلوا من لبلهم{ أي: من الهبلن والعماب، فإنهم صنعوا كصنٌعهم وسنة هللا جارٌة 

 .(ٖ)"فً األولٌن واآلخرٌن

 .(ٗ)"مثل لوم نوح وعاد وثمود :أي لال لتادة:" 
الولابع، ٌمال: فبلن عالم بؤٌام العرب أي بولابعهم. لال  األٌام هنا بمعنى لال المرطبً:" 

لتادة: ٌعنً ولابع هللا فً لوم نوح وعاد وثمود وؼٌر هم. والعرب تسمً العذاب أٌاما والنعم 
ْرهُْم بِؤٌََّاِم هللا أٌاما، كموله تعالى: [. وكل ما مضى لن من خٌر أو شر فهو ٘{ ]إبراهٌم : }َوذَّكِ

 .(٘)"أٌام

                                                             
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .55ٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٖٗتفسٌر السعدي: (ٖ)
 .55ٔٔ/ٙ(:ص2ٔٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .12ٖ/1تفسٌر المرطبً: (٘)



ٕٖٙ 
 

أٌها -لل لهم  ، أي:"[ٕٓٔ}لُْل فَاْنتَِظُروا إِّنًِ َمعَكُْم ِمَن اْلُمْنتَِظِرٌَن{ ]ٌونس : عالى:لوله ت 
 .(ٔ)": فانتظروا عماب هللا إنً معكم من المنتظرٌن عمابكم-الرسول
 :أي {،إنً معكم من المنتظرٌن}أي تربصوا، وهذا تهدٌد ووعٌد.  لال المرطبً:" 

 .(ٕ)"المتربصٌن لموعد وربً

 .(ٖ)"خوفهم عذابه وعموبته ونممته لال الربٌع:" 
 الفوابد:

 ما ٌنتظر الظلمة فً كل زمان ومكان إال ما حل بمن ظلم من لبلهم من الخزي والعذاب. -ٔ
 .العالبة الحسنة، والنجاة فً الدنٌا واآلخرة، ولٌست إال للرسل وأتباعهمأن  -ٕ

 
 المرآن

ً ُرسُلَنَا َوال ِذٌَن  ٌْنَا نُْنجِ اْلُمْإِمنٌَِن )}ثُم  نُنَّجِ  [ٖٓٔ({ ]ٌونس : ٖٓٔآَمنُوا َكذَِلَن َحمًّا َعلَ
 التفسٌر:

ٌن  ً رسلنا والذٌن آمنوا معهم، وكما نجٌنا أولبن ننّجِ ومن آمن بن تفضبل  -أٌها الرسول-ثم ننّجِ
 منَّا ورحمة.

ً ُرسُلَنَا َوالَِّذٌَن آَمنُوا{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ثم إِذا نزل العذاب  ، أي:"[ٖٓٔ}ثُمَّ نُنَّجِ
 .(ٗ)"بالمكذبٌن نُنّجً رسلنا والذٌن آمنوا معهم

" أي : ونهلن المكذبٌن بالرسل" لال ابن كثٌر: 
(٘)

. 

من سنتنا إذا أنزلنا بموم عذابا أخرجنا من بٌنهم الرسل والمإمنٌن،  :أي لال المرطبً:" 
 .(ٙ)"معناه ثم اعلموا أنا ننجً رسلنا« ثم»و

ثم أخبرهم أنه إذا ولع من ذلن أمر نجى هللا رسله والذٌن "عن الربٌع بن أنس لال:  
 .(2){"ثم ننجً رسلنا والذٌن آمنوا كذلن حما علٌنا ننج المإمنٌن}آمنوا فمال: 

ٌْنَا نُْنِج اْلُمْإِمنٌَِن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  وكما نجٌنا أولبن  ، أي:"[ٖٓٔ}َكذَِلَن َحمًّا َعلَ
ٌن   .(1)"ومن آمن بن تفضبل منَّا ورحمة -أٌها الرسول-ننّجِ

 .(5)"واجبا علٌنا، ألنه أخبر وال خلؾ فً خبره :أي لال المرطبً:" 

ْحَمةَ {  " لال ابن كثٌر:  حما : أوجبه تعالى على نفسه الكرٌمة : كموله } كَتََب َعلَى نَْفِسِه الرَّ

إن هللا كتب كتابا فهو عنده »[ كما جاء فً الصحٌحٌن ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : ٕٔ]األنعام : 

(ٓٔ)«فوق العرش : إن رحمتً سبمت ؼضبً
"

(ٔٔ)
. 

                                                             
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .12ٖ/1تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .55ٔٔ/ٙ(:ص1ٔٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2٘٘/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٕٕٓانظر: التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .55ٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .12ٖ/1تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .55ٔٔ/ٙ(:ص5ٔٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (1)
 .12ٖ/1تفسٌر المرطبً: (5)
 .( من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه2ٕ٘ٔ( وصحٌح مسلم برلم )2٘٘ٗصحٌح البخاري برلم )(ٓٔ)
 .55ٕ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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« ننجً المإمنٌن». ولرأ الكسابً وحفص وٌعموب.مخففا« ثم ننجً»ولرأ ٌعموب. 
مخففا، وشدد البالون، وهما لؽتان فصٌحتان: أنجى ٌنجً إنجاء، ونجى ٌنجً تنجٌة بمعنى 

 .(ٔ)واحد

 الفوابد:

 .فضل اإلسبلمبٌان  -ٔ
الرسل بعثوا بالدعوة لتوحٌد األلوهٌة وإفراد هللا بالعبادة وترن عبادة  أن جمٌع -ٕ

 .الطواؼٌت واألصنام
 وعد هللا تعالى ثابت ألولٌابه بإنجابهم من الهبلن عند إهبلكه الظلمة المشركٌن.أن  -ٖ
 المرآن

ِ َولَكِ  َ }لُْل ٌَا أٌََُّها الن اُس إِْن كُْنتُْم فًِ َشّنٍ ِمْن ِدٌنًِ فاََل أَْعبُُد ال ِذٌَن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن ّللا  ْن أَْعبُُد ّللا 
 [ٗٓٔ({ ]ٌونس : ٗٓٔأُِمْرُت أَْن أَكُوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن )ال ِذي ٌَتََوف اكُْم وَ 

 التفسٌر:
لهإالء الناس: إن كنتم فً شن من صحة دٌنً الذي دعوتكم إلٌه، وهو  -أٌها الرسول-لل 

اإلسبلم ومن ثباتً واستمامتً علٌه، وترجون تحوٌلً عنه، فإنً ال أعبد فً حال من األحوال 
هم مما اتخذتم من األصنام واألوثان، ولكن أعبد هللا وحده الذي ٌمٌتكم أحًدا من الذٌن تعبدون

لٌن به العاملٌن بشرعه.  وٌمبض أرواحكم، وأُِمْرت أن أكون من المصّدِ

أٌها -لل  ، أي:"[ٗٓٔ}لُْل ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِْن كُْنتُْم فًِ َشّنٍ ِمْن ِدٌنًِ{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
لهإالء الناس: إن كنتم فً شن من صحة دٌنً الذي دعوتكم إلٌه، وهو اإلسبلم ومن  -الرسول

 .(ٕ)"ثباتً واستمامتً علٌه، وترجون تحوٌلً عنه
فً رٌب من دٌن  :أي {،إن كنتم فً شن من دٌنً}ٌرٌد كفار مكة.  لال المرطبً:" 

 .(ٖ)"اإلسبلم الذي أدعوكم إلٌه

ِ{ ]ٌونس : لوله تعالى:  فإنً ال أعبد فً  ، أي:"[ٗٓٔ}فَبَل أَْعبُُد الَِّذٌَن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(ٗ)"حال من األحوال أحًدا من الذٌن تعبدونهم مما اتخذتم من األصنام واألوثان

 .(٘)"من األوثان التً ال تعمل لال المرطبً:أي:" 

 .(ٙ)"لال: الوثن {،من دون هللا"}عن لتادة، لوله:  

َ الَِّذي ٌَتََوفَّاكُْم{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ولكن أعبد هللا وحده  ، أي:"[ٗٓٔ}َولَِكْن أَْعبُُد َّللاَّ
 .(2)"الذي ٌمٌتكم وٌمبض أرواحكم

 .(1)"ٌمٌتكم وٌمبض أرواحكم :أي لال المرطبً:" 

 .(5)"ٌتوفى األنفس :لال {،ٌتوفاكم"}عن عكرمة لوله:  

                                                             
 .12ٖ/1انظر: تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .12ٖ/1ٌر المرطبً:تفس (ٖ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .12ٖ/1تفسٌر المرطبً: (٘)
 .55ٔٔ/ٙ(:صٕٔٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (2)
 .12ٖ/1تفسٌر المرطبً: (1)
 .55ٕٔ/ٙ(:صٕٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
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وأُِمْرت أن أكون  ، أي:"[ٗٓٔ}َوأُِمْرُت أَْن أَكُوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ ]ٌونس : تعالى:لوله  
لٌن به العاملٌن بشرعه  .(ٔ)"من المصّدِ

 .(ٕ)"المصدلٌن بآٌات ربهم :أي لال المرطبً:" 

 الفوابد:

 بٌان فضل اإلسبلم، فمن فوابد فضل اإلسبلم: -ٔ
أن هذا الدٌن هو الذي ال ٌمبل هللا من الناس سواه، لال عز وجل: }لُْل ٌَا أٌََُّها النَّاُس  - أ

َ الَِّذي  إِْن كُْنتُْم فًِ َشّنٍ ِمْن ِدٌنًِ فَبل أَْعبُُد الَِّذٌَن تَْعبُُدونَ  ِ َولَِكْن أَْعبُُد َّللاَّ ِمْن ُدوِن َّللاَّ
أٌََُّها النَّاُس إِْن كُْنتُْم فًِ َشّنٍ ِمْن ِدٌنًِ{ [ فموله: }ٌَا ٌَٗٓٔتََوفَّاكُْم{ ]ٌونس:

[ دل على أن هذا الدٌن هو الذي ٌمبله هللا، وأنه الذي ال شن فٌه، وال ٗٓٔ]ٌونس:
 ٌمكن أن ٌتطرق الشن إلى شًء من هذا الدٌن.

أن من فضل اإلسبلم أنه ٌحمك التوحٌد الخالص، لال هللا تعالى: }فَبل أَْعبُُد الَِّذٌَن  - ب
ِ{ ]ٌونس: [ فهو ٌحمك التوحٌد الخالص، وٌنفً الشرن، ٗٓٔتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

وٌحمك العبادة الحمة والتوحٌد والدٌن الذي رضٌه هللا للعباد، وهذا كله من فضابل 
  هذا الدٌن.
فً الصحٌح عن ابن عمر رضً هللا عنهما أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "مثلكم ورد 

ثل أهل الكتابٌن كمثل رجل استؤجر أجراء فمال: من ٌعمل لً من ؼدوة إلى وم
نصؾ النهار على لٌراط؟ فعملت الٌهود. ثم لال: من ٌعمل لً من نصؾ النهار إلى 

صبلة العصر على لٌراط؟ فعملت النصارى: ثم لال من ٌعمل من صبلة العصر 
هود والنصارى ولالوا: ما إلى أن تؽٌب الشمس على لٌراطٌن؟ فؤنتم هم. فؽضبت الٌ

هل نمصتكم من حمكم شٌبا؟ لالوا: ال. لال: ذلن : لنا أكثر عمبل وألل أجرا؟ لال
 .(ٖ)فضلً أوتٌه من أشاء"

 على المإمن أن ال ٌترن الحك مهما شن وشكن فٌه الناس.ومن فوابد اآلٌة: أنه  -ٕ
 المرآن

ٌِن َحنٌِفًا َواَل   [٘ٓٔ({ ]ٌونس : ٘ٓٔتَكُونَن  ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن )}َوأَْن أَلِْم َوْجَهَن ِللّدِ
  التفسٌر:

نفسن على دٌن اإلسبلم مستمًٌما علٌه ؼٌر مابل عنه إلى ٌهودٌة وال  -أٌها الرسول-وأن ألم 
نصرانٌة وال عبادة ؼٌره، وال تكونن ممن ٌشرن فً عبادة ربه اآللهة واألنداد، فتكون من 

ه لعموم األمة.الهالكٌن. وهذا وإن كان خطابً   ا للرسول صلى هللا علٌه وسلَّم فإنه موجَّ

ٌِن َحنًٌِفا{ ]ٌونس : لوله تعالى:   -أٌها الرسول-وأن ألم  ، أي:"[٘ٓٔ}َوأَْن أَلِْم َوْجَهَن ِللّدِ

نفسن على دٌن اإلسبلم مستمًٌما علٌه ؼٌر مابل عنه إلى ٌهودٌة وال نصرانٌة وال عبادة 
 .(ٗ)"ؼٌره

مستمًٌما علٌه، ؼٌر معَوّج عنه {حنًٌفا، }ألم نفسن على دٌن اإلسبلم أي:"لال الطبري:  
 .(٘)"إلى ٌهودٌٍة وال نصرانٌٍة، وال عبادة وثن

                                                             
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .12ٖ/1تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 ٕٔٔ/ٕ، ٔٔٔ/ٕ، ٙ/ٕ) وأحمد( ، 12ٕٔ) األمثال: والترمذي( ، 1ٕٕٙ) اإلجارة: البخاريأخرجه  (ٖ)
،ٕ/ٕٔ5). 
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
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كن من المإمنٌن وألم  :لٌل لً :أي {،أن أكون} عطؾ على {أن}  لال المرطبً:" 
ما أمرت به من الدٌن.  لال ابن عباس: عملن، ولٌل: نفسن، أي استمم بإلبالن على، وجهن

 .(ٔ)"لوٌما به ماببل عن كل دٌن :أي {،حنٌفا}

 : (ٕ) ، ألهل اللؽة فٌه لوالن«َحنٌِفًا»ولوله تعالى:
 األول: أن الحنٌؾ هو المستمٌم.

ومنه لٌل لؤلعرج: أحنؾ، ، ، فإنه المستمٌم من كل شًء«الحنٌؾ»لال الطبري: "  
سلٌم، والمهلكة: مفازة، لالوا: فكل من أسلم هلل ولم ٌنحرؾ عنه تفاإال بالسبلمة، كما لالوا للدٌػ: 

 .(ٖ)فً شًء فهو حنٌؾ
الثانً: أن الحنٌؾ المابل، ألن األحنؾ هو الذي ٌمٌل كل واحد من لدمٌه إلى األخرى بؤصابعها، 

 .وتحنؾ إذا مال
 :[، على ألوال٘ٓٔواختلؾ أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى:}َحنٌِفًا{]ٌونس :   

، (ٙ)، ومجاهد(٘)، والحسن(ٗ)الحنٌفٌة حج البٌت. وهذا لول ابن عباسمعناه: حاجا، وأحدها: 
 .(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، والضحان(5)، وعبدهللا بن لاسم(1)، وكثٌر بن زٌاد(2)وعطٌة

 .(ٖٔ)، والربٌع بن أنس(ٕٔ)اتباع الحك، لاله مجاهد متبعا، أي:والثانً: 
ً إلى الطاعة ، والثالث:  . مؤخوذ من الحنؾ فً الرجلٌن وهو أن تسبك إحداهما األخرىسابما

 .(ٗٔ)ذكره الماوردي
، لاله (ٙٔ)على لولهم : المخلص دٌنه هلل وحده «الحنٌؾ»و. (٘ٔ)لاله عطاءمخلصا. والرابع: 

 .(5ٔ)، وخصٌؾ(1ٔ)، ومماتل بن سلٌمان(2ٔ)السدي
 مثله. (ٕٔ)، وروي عن عٌسى بن جارٌة(ٕٓ). لاله دمحم بن كعبمستمسما: والخامس
 . (ٕٕ)من أولهم إلى آخرهم. لاله أبو لبلبةمإمنا بالرسل ككلهم  :والسادس

لمب لمن دان باإلسبلم كسابر ألماب الدٌانات، وأصله من  :«الحنٌؾ»ـلال المفال: "وبالجملة ف   
 .(ٖٕ)إبراهٌم علٌه السبلم"

                                                             
 .11ٖ-12ٖ/1تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .2ٔ/ٗ(انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .ٗٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔ، وابن أبً حاتم)ٙٓٔ/ٖ(:ص52ٕٓالطبري)( انظر: تفسٌر ٗ)
 . ٗٓٔ/ٖ(:ص5ٕٔٓ، وتفسٌر الطبري)2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 . ٙٓٔ/ٖ(:ص5ٕٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٖ(:ص5ٖٕٓ(، و)5ٕٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٙٓٔ/ٖ(:ص5ٕ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٙٓٔ/ٖ(:ص51ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )ٔٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٕٔ، وابن أبً حاتم)ٙٓٔ/ٖ(:ص55ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٕٔ: )(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتمٖٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .ٙٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙٔ)
 . 2ٓٔ/ٖ(:صٕٓٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: 1ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٖٕٔحاتم)( انظر: تفسٌر ابن أبً ٕٓ)
 .ٕٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٕٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٕٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٕ)
 .2ٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٖٕ)
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وال تكونن ممن ٌشرن  أي:"، [٘ٓٔ}َواَل تَكُونَنَّ ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"فً عبادة ربه اآللهة واألنداد، فتكون من الهالكٌن

ٌمول: وال تكونن ممن ٌشرن فً عبادة ربه اآللهةَ واألنداَد، فتكون من لال الطبري: " 
 .(ٕ)"الهالكٌن
 الفوابد:

 تحرٌم الشرن ووجوب تركه وترن أهله. -ٔ
حتى ٌجتنب عبادة ؼٌر هللا من جهة، تحمٌك معنى الشهادة أن ٌعبد اإلنسان ربه أن  -ٕ

وٌنفً استحماق أي مخلوق ألي نوع من أنواع العبادة من دون هللا، وهذا أمر متفك علٌه 
 .وال جدال فٌه

 المرآن
َن فَِإْن فَعَْلَت فَِإن َن إِذًا ِمَن الظ اِلِمٌَن  ِ َما اَل ٌَْنفَعَُن َواَل ٌَُضرُّ ({ ]ٌونس ٙٓٔ)}َواَل تَْدُع ِمْن ُدوِن ّللا 

 :ٔٓٙ] 
 التفسٌر:

، فإن  -أٌها الرسول-وال تَْدعُ  من دون هللا شٌبًا من األوثان واألصنام؛ ألنها ال تنفع وال تضرُّ
فعَْلت ذلن ودعوتها من دون هللا فإنن إذًا من المشركٌن باهلل، الظالمٌن ألنفسهم بالشرن 

ه لعموم األمة. والمعصٌة. وهذا وإن كان خطاًبا للرسول صلى هللا علٌه  وسلَّم فإنه موجَّ

َن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  ٌَْنفَعَُن َواَل ٌَُضرُّ ِ َما اَل  وال  ، أي:"[ٙٓٔ}َواَل تَْدعُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(ٖ)"من دون هللا شٌبًا من األوثان واألصنام؛ ألنها ال تنفع وال تضرُّ  -أٌها الرسول-تَْدعُ 

وال }إن عبدته.  {من دون هللا ما ال ٌنفعن}ال تعبد. و :أي {،وال تدع} لال المرطبً:" 
 .(ٗ)"إن عصٌته {ٌضرن

بنفسه إن دعوته أو  {وال تدع من دون هللا ما ال ٌنفعن وال ٌضرن} لال البٌضاوي:" 
 .(٘)"خذلته

معناه لٌل لً: َوال تَْدعُ فهو عطؾ على أَلِْم، وهذا األمر والمخاطبة  لال ابن عطٌة:" 
 إذا كانت هكذا فؤحرى أن ٌتحرز من ذلن ؼٌره، وما ال ٌنفع وال ٌضر هو األصنام للنبً ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٙ)"واألوثان

فإِن عبدَت تلن  ، أي:"[ٙٓٔ}فَإِْن فَعَْلَت فَإِنََّن إِذًا ِمَن الظَّاِلِمٌَن{ ]ٌونس : لوله تعالى: 
 .(2)"اآللهة المزعومة كنت ممن ظلم نفسه ألنن عرضتها لعذاب هللا

 .(1)"جزاء للشرط وجواب لسإال ممدر عن تبعة الدعاء لال البٌضاوي:" 
الواضعٌن العبادة فً  :أي {،فإنن إذا من الظالمٌن}عبد ت ؼٌر هللا.  :أي لال المرطبً:" 

 .(5)"ؼٌر موضعها
 .(ٓٔ)"ٌعنً: المشركٌن {،الظالمٌن"}عن مماتل بن حٌان، لوله:  
 .(ٔ)"الذي ٌضع الشًء فً ؼٌر موضعه :«الظالم» لال ابن عطٌة: 

                                                             
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٓالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .11ٖ/1تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٖٙٔتفسٌرالبٌضاوي: (٘)
 .2ٗٔ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .1٘٘/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٕٖٙٔتفسٌرالبٌضاوي: (1)
 .11ٖ/1تفسٌر المرطبً: (5)
 .55ٕٔ/ٙ(:صٕ٘ٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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 الفوابد:

 .لنفع والضر من هللا وحدهأن ا -ٔ
 محرم فبل ٌحل أبدا.فهو دعاء ؼٌر هللا مهما كان المدعو أن  -ٕ
 المرآن

ٌٍْر فاََل َراد  ِلفَْضِلِه  ُ بُِضّرٍ فَاَل َكاِشَف لَهُ إاِل  ُهَو َوإِْن ٌُِرْدَن بَِخ ٌُِصٌُب بِِه َمْن }َوإِْن ٌَْمَسْسَن ّللا 
ِحٌُم )  [9ٓٔ({ ]ٌونس : 9ٌََٓٔشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوُهَو اْلغَفُوُر الر 

 التفسٌر:
بشدة أو ببلء فبل كاشؾ لذلن إال هو جلَّ وعبل وإن ٌُِرْدن برخاء  -أٌها الرسول-وإن ٌصبن هللا 

من عباده، وهو أو نعمة ال ٌمنعه عنن أحد، ٌصٌب هللا عز وجل بالسراء والضراء من ٌشاء 
 الؽفور لذنوب َمن تاب، الرحٌم بمن آمن به وأطاعه.

ُ بُِضّرٍ فَبَل َكاِشَؾ لَهُ إِالَّ ُهَو{ ]ٌونس : لوله تعالى:  وإن  ، أي:"[2ٓٔ}َوإِْن ٌَْمَسْسَن َّللاَّ

 .(ٕ)"بشدة أو ببلء فبل كاشؾ لذلن إال هو جلَّ وعبل -أٌها الرسول-ٌصبن هللا 
 .(ٖ)"وإن ٌصبن به. فبل كاشؾ له ٌرفعه. إال هو إال هللا لال البٌضاوي:" 
ُ بُِضّرٍ { إلى آخرها ، بٌان ألن الخٌر والشر والنفع  لال ابن كثٌر:"  لوله:} َوإِْن ٌَْمَسْسَن َّللاَّ

والضر إنما هو راجع إلى هللا تعالى وحده ال ٌشاركه فً ذلن أحد ، فهو الذي ٌستحك العبادة وحده ، 

 .(ٗ)"ال شرٌن له

ٌٍْر فَبَل َرادَّ ِلَفْضِلِه{ ]ٌونس : لوله تعالى:  وإن ٌُِرْدن برخاء  ، أي:"[2ٓٔ}َوإِْن ٌُِرْدَن بَِخ

 .(٘)"أو نعمة ال ٌمنعه عنن أحد
ولعله ذكر اإلرادة مع الخٌر  ،فبل دافع. لفضله الذي أرادن به لال البٌضاوي:أي:" 

والمس مع الضر مع تبلزم األمرٌن للتنبٌه على أن الخٌر مراد بالذات وأن الضر إنما مسهم ال 
بالمصد األول، ووضع الفضل موضع الضمٌر للداللة على أنه متفضل بما ٌرٌد بهم من الخٌر ال 

 .(ٙ)"استحماق لهم علٌه، ولم ٌستثن ألن مراد هللا ال ٌمكن رده

ٌصٌب هللا عز وجل  ، أي:"[2ٓٔ}ٌُِصٌُب بِِه َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه{ ]ٌونس : لوله تعالى:

 .(2)"بالسراء والضراء من ٌشاء من عباده
ممصد هذه اآلٌة أن الحول والموة هلل، وٌبٌن ذلن للناس بما ٌحسونه  " لال ابن عطٌة: 

لفظ جامع لكل ما ٌكرهه اإلنسان كان ذلن فً ماله أو فً بدنه، وهذه « الضر»من أنفسهم، و 
اآلٌة مظهرة فساد حال األصنام، لكن كل ممٌز أدنى مٌز ٌعرؾ ٌمٌنا أنها ال تكشؾ ضّرا وال 

ٌٍْر لفظ تام العموم، وخصص النبً ملسو هيلع هللا ىلص الفمه بالذكر فً لوله تجلب نفعا. ولوله َوإِْن ٌُ  ِرْدَن بَِخ
 .(ٔ)"وهو على جهة التشرٌؾ للفمه (1)«من ٌرد هللا به خٌرا ٌفمهه فً الدٌن»

                                                                                                                                                                               
 .2ٗٔ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٖٙٔتفسٌرالبٌضاوي: (ٖ)
 .ٖٓٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖٙٔتفسٌرالبٌضاوي: (ٙ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (2)
، رلم 2ٔ1/ٕ( ، ومسلم )2ٔ، رلم 5ٖ/ٔ( ، والبخارى )5ٕٗٙٔ، رلم 5ٙ/ٗحدٌث معاوٌة: أخرجه أحمد )(1)

 ( .ٕٕٗ، رلم 1٘/ٔ( . وأخرجه أٌضا: الدارمى )15، رلم 5ٕٔ/ٔ( ، وابن حبان )2ٖٓٔ
، 1ٕ/٘( ، والترمذى )ٕٕ٘، رلم 1٘/ٔ( ، والدارمى )25ٕٔ، رلم ٖٙٓ/ٔأحمد )حدٌث ابن عباس: أخرجه 

 ( ولال: حسن صحٌح.ٕ٘ٗٙرلم 
 ( عن ابن عمر عن عمر.11ٕٖ، رلم ٕٕٖ/ٖحدٌث ابن عمر: أخرجه الطبرانى فى األوسط )

 (ٕٗٗ٘، رلم 5ٖٔ/٘( ، والطبرانى فى األوسط )ٕٕٓ، رلم 1ٓ/ٔحدٌث أبى هرٌرة: أخرجه ابن ماجه )
 .(ٖٓٔ/ٖٔحدٌث عبد الملن بن مروان: أخرجه ابن عساكر )
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عن أنس بن مالن ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "اطلبوا الخٌر دهركم كله ، وتعرضوا لنفحات 
هللا ، فإن هلل نفحات من رحمته ، ٌصٌب بها من ٌشاء من عباده واسؤلوه أن ٌستر عوراتكم ، رحمة 

وٌإمن روعاتكم"
(ٕ)

. 

ِحٌُم{ ]ٌونس : لوله تعالى:  وهو الؽفور لذنوب َمن تاب،  ، أي:"[2ٓٔ}َوُهَو اْلؽَفُوُر الرَّ

 .(ٖ)"الرحٌم بمن آمن به وأطاعه
 .(ٗ)"بؤولٌابه فً اآلخرة {،الرحٌم} ،لذنوب عباده وخطاٌاهم {،الؽفور} لال المرطبً:" 
أي : لمن تاب إلٌه وتوكل علٌه ، ولو من أّي ذنب كان ، حتى من الشرن  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)" به ، فإنه ٌتوب علٌه
رحٌما  :ٌعنً {،الرحٌم} ،ؼفور الذنوب :ٌعنً {،الؽفور"}ن سعٌد بن جبٌر، لوله: ع 

 .(ٙ)"بالمإمنٌن
ِحٌُم ترجٌة وبسط ووعد ما " لال ابن عطٌة:   .(2)"لوله تعالى: َوهَُو اْلَؽفُوُر الرَّ
 الفوابد:

ال ٌإمن عبد حتى ٌولن أن ما أراده هللا له من خٌر أو شر ال ٌستطٌع أحد دفعه وال  -ٔ
تحوٌله بحال من األحوال، وهو معنى حدٌث: "ما أصابن لم ٌكن لٌخطبن، وما أخطؤن 

 .(1)لم ٌكن لٌصٌبن"
؛ وما تضمناه من صفة، «الرحٌم»، و«الؽفور»ومنها: إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: - -ٕ

 .وفعل
هو الذي تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة فً  :«الؽفور»فـ -

 .(5)الكثرة

، معناه: (ٓٔ)«الؽفار»: أن "«الؽفور»، و«الؽفار»والفرق بٌن صٌؽتً: 
الستار لذنوب عباده فً الدنٌا بؤن ال ٌهتكهم وال ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى 

                                                                                                                                                                               
 .2ٗٔ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٔ)
( ٕٔٔٔالبٌهمً فً شعب اإلٌمان برلم )و ،( "المخطوط"1ٕٖ/1تارٌخ دمشك )رواه الحافظ ابن عساكر فً  (ٕ)

اإلٌمان برلم ( والبٌهمً فً شعب 5ٖٖ/٘من طرٌك عبد هللا بن وهب به ، ورواه ابن عبد البر فً التمهٌد )
( من طرٌك عمرو بن الربٌع بن طاق عن ٌحٌى بن أٌوب به نحوه ورمز له السٌوطً بالضعؾ فً ٕٕٔٔ)

 .الجامع
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .11ٖ/1تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٓٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .55ٕٔ/ٙ(:ص2ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٗٔ/ٖالمحرر الوجٌز: (2)
 ( .ٕٔ٘ٙٔ، رلم 1٘ٔ/ٌ٘د بن ثابت: أخرجه أحمد )حدٌث ز(1)

( ، وعبد بن حمٌد 5ٕٕٙٔ، رلم 1ٕٔ/٘حدٌث أبى بن كعب وزٌد وحذٌفة وابن مسعود: أخرجه أحمد )
( ، وابن حبان 22، رلم 5ٕ/ٔ( ، وابن ماجه )55ٙٗ، رلم ٕٕ٘/ٗ( ، وأبو داود )2ٕٗ، رلم 5ٓٔ/ٔ)
 .(1ٕٔ، رلم ٖٕٓ/ٔ( ، والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )5ٗٓٗ، رلم ٓٙٔ/٘( ، والطبرانى )2ٕ2ٕ، ٘ٓ٘/ٕ)

لو أن هللا عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو ؼٌر ظالم لهم ولو رحمهم  -15ٕ٘ٔ» والحدٌث تمامه
لكانت رحمته لهم خٌرا من أعمالهم ولو أنفمت مثل أحد ذهبا فى سبٌل هللا ما لبله هللا منن حتى تإمن بالمدر فتعلم 

 .«صابن لم ٌكن لٌخطبن وما أخطؤن لم ٌكن لٌصٌبن ولو مت على ؼٌر هذا لدخلت النارأن ما أ
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (5)
الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة فً الذنب من العبد  لال الخطابً:"(ٓٔ)

 [. 1ٕ:]طه {ن وعمل صالحا ثم اهتدىوإنً لؽفار لمن تاب وآم}: -سبحانه-تكررت المؽفرة. كموله 
وأصل الؽفر فً اللؽة: الستر والتؽطٌة، ومنه لٌل لجنة الرأس: المؽفر، وبه سمً زببر الثوب ؼفرا وذلن  

ألنه ٌستر سداه؛ فالؽفار: الستار لذنوب عباده، والمسدل علٌهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر فً هذا أنه ال 
ٌهتن ستره بالعموبة التً تشهره فٌعٌونهم وٌمال: إن المؽفرة مؤخوذة من الؽفر: وهو ٌكشؾ أمر العبد لخلمه وال 
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الذنوب فً اآلخرة، والتجاوز عن العموبة منصرفا إلى مؽفرة «: الؽفور»
  .(ٔ)"فٌها

 .(ٕ) ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء :أي:«الرحٌم»و -
 المرآن

َجاَءكُُم اْلَحكُّ ِمْن َربِّكُْم فََمِن اْهتََدى فَِإن َما ٌَْهتَِدي ِلنَْفِسِه َوَمْن َضل  فَِإن َما }لُْل ٌَا أٌََُّها الن اُس لَْد 
ٌْكُْم بَِوِكٌٍل ) ٌَْها َوَما أَنَا َعلَ  [1ٓٔ({ ]ٌونس : 1ٌَِٓٔضلُّ َعلَ

 التفسٌر:
ن هداٌتكم، فمن اهتدى لهإالء الناس: لد جاءكم رسول هللا بالمرآن الذي فٌه بٌا -أٌها الرسول-لل 

بهدي هللا فإنما ثمرة عمله راجعة إلٌه، ومن انحرؾ عن الحك وأصرَّ على الضبلل فإنما ضبلله 
وضرره على نفسه، وما أنا موكَّل بكم حتى تكونوا مإمنٌن، إنما أنا رسول مبلِّػ أبلِّؽكم ما 

 أُْرِسْلت به.

ٌَا أٌََُّها النَّاُس لَْد َجالوله تعالى:  أٌها -لل  ، أي:"[1َٓٔءكُُم اْلَحكُّ ِمْن َربِّكُْم{ ]ٌونس : }لُْل 

 .(ٖ)"لهإالء الناس: لد جاءكم رسول هللا بالمرآن الذي فٌه بٌان هداٌتكم -الرسول

 .(ٗ)"المرآن. ولٌل: الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :أي لال المرطبً:" 
 .(٘)"ولم ٌبك لكم عذر ،رسوله أو المرآن لال البٌضاوي:أي:" 
ٌمول تعالى آمرا لرسوله ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ، أن ٌخبر الناس أن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)"هللا هو الحك الذي ال مرٌة فٌه وال شن الذي جاءهم به من عند
 .(2)"لال: ما جاءن من الخٌر {،الحك من ربكم:"}دمحم بن إسحاق عن  

فمن اهتدى بهدي هللا  ، أي:"[1ٌَْٓٔهتَِدي ِلَنْفِسِه{ ]ٌونس : }فََمِن اْهتََدى فَإِنََّما لوله تعالى:

 .(1)"فإنما ثمرة عمله راجعة إلٌه

لخبلص  :أي{، فإنما ٌهتدي لنفسه، }صدق دمحما وآمن بما جاء به :أي لال المرطبً:" 
 .(5)"نفسه

 .(ٓٔ)"ألن نفعه لها ،فمن اهتدى باإلٌمان والمتابعة. فإنما ٌهتدي لنفسه لال البٌضاوي:" 
"فمن اهتدى به واتبعه فإنما ٌعود نفع ذلن االتباع على نفسه لال ابن كثٌر:أي:" 

(ٔٔ)
. 

ٌَْها{ ]ٌونس : لوله تعالى: ومن انحرؾ عن الحك  ، أي:"[1ٓٔ}َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما ٌَِضلُّ َعلَ

 .(ٕٔ)"وأصرَّ على الضبلل فإنما ضبلله وضرره على نفسه

 {،فإنما ٌضل علٌها} ،ترن الرسول والمرآن واتبع األصنام واألوثان :أي لال المرطبً:" 
 .(ٖٔ)"وبال ذلن على نفسه :أي

                                                                                                                                                                               

-ٕ٘/ٔ]شؤن الدعاء: ."فٌما حكاه بعض أهل اللؽة نبت ٌداوى به الجراح، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراها
 ، وانظر: اللسان وتاج العروس، مادة"ؼفر"[.ٖ٘

 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (ٔ)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٕ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .11ٖ/1تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٖٔٓ-ٖٓٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .55ٕٔ/ٙ(:ص1ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .15ٖ-11ٖ/1تفسٌر المرطبً: (5)
 .ٕٙٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .ٖٓٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .15ٖ/1تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
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 .(ٔ)"ألن وبال الضبلل علٌها ،ومن ضل بالكفر بهما. فإنما ٌضل علٌها لال البٌضاوي:" 
 .(ٔ)"علٌها

" فإنما ٌرجع وبال ذلن علٌه ،ومن ضل عنه لال ابن كثٌر:أي:" 
(ٕ)

. 

ٌْكُْم بَِوِكٌٍل{ ]ٌونس : }َوَما لوله تعالى:  وما أنا موكَّل بكم حتى تكونوا  ، أي:"[1ٓٔأَنَا َعلَ

 .(ٖ)"مإمنٌن، إنما أنا رسول مبلِّػ أبلِّؽكم ما أُْرِسْلت به

 .(ٗ)"بحفٌظ أحفظ أعمالكم إنما أنا رسول :أي لال المرطبً:" 
 .(٘)"بحفٌظ موكول إلى أمركم، وإنما أنا بشٌر ونذٌر لال البٌضاوي:أي:" 
أي:وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مإمنٌن به ، وإنما أنا نذٌر لكم ، والهداٌة لال ابن كثٌر:" 

" على هللا تعالى
(ٙ)

. 
 .(2)"فالحفٌظ :«الوكٌل»أما  لال السدي:" 
 .(1)"نسختها آٌة السٌؾ"لال ابن عباس:  
 الفوابد:

 تمرٌر أن المرآن والرسول حك واإلسبلم حك. -ٔ
 المرء ٌشفى وٌسعد بكسبه ال بسكب ؼٌره.تمرٌر مبدأ أن  -ٕ
 المرآن

ٌُْر اْلَحاِكِمٌَن ) ُ َوُهَو َخ ٌَْحكَُم ّللا  ٌَْن َواْصبِْر َحت ى   [7ٓٔ({ ]ٌونس : 7ٓٔ}َوات بِْع َما ٌُوَحى إِلَ
 التفسٌر:

وحً هللا الذي ٌوحٌه إلٌن فاعمل به، واصبر على طاعة هللا تعالى، وعن  -أٌها الرسول-واتبع 
عزَّ -معصٌته، وعلى أذى من آذان فً تبلٌػ رسالته، حتى ٌمضً هللا فٌهم وفٌن أمره، وهو 

 خٌر الحاكمٌن؛ فإن حكمه مشتمل على العدل التام. -وجل

ٌَْن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  وحً هللا  -أٌها الرسول-واتبع  ، أي:"[5ٓٔ}َواتَّبِْع َما ٌُوَحى إِلَ

  .(5)"الذي ٌوحٌه إلٌن فاعمل به
 .(ٓٔ)"باالمتثال والتبلٌػ لال البٌضاوي:أي:" 
"أي: تمسن بما أنزل هللا علٌن وأوحاه لال ابن كثٌر:" 

(ٔٔ)
. 

ُ{ ]ٌونس : لوله تعالى:  واصبر على طاعة هللا ، أي:"[5ٓٔ}َواْصِبْر َحتَّى ٌَْحكَُم َّللاَّ
فٌهم وفٌن تعالى، وعن معصٌته، وعلى أذى من آذان فً تبلٌػ رسالته، حتى ٌمضً هللا 

 .(ٕٔ)"أمره
ُ{، واصبر على مخالفة من خالفن من الناسأي:" لال ابن كثٌر:  أي:  ،}َحتَّى ٌَْحكَُم َّللاَّ

 .(ٖٔ)" ٌفتح بٌنن وبٌنهم

                                                             
 .ٕٙٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .ٖٓٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .15ٖ/1تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
 .ٖٓٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .55ٖٔ/ٙ(:ص5ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .15ٖ/1تفسٌر المرطبً: (1)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٙٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .ٖٓٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٓٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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واصبر على دعوتهم وتحمل أذٌتهم. حتى ٌحكم هللا بالنصرة أو  لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٔ)"باألمر بالمتال

لٌل: نسخ بآٌة المتال: ولٌل: لٌس منسوخا، ومعناه اصبر على الطاعة  لال المرطبً:" 
وعن المعصٌة. ولال ابن عباس: لما نزلت جمع النبً ملسو هيلع هللا ىلص األنصار ولم ٌجمع معهم ؼٌرهم فمال: 

. وعن أنس بمثل ذلن، ثم (ٖ)«فاصبروا حتى تلمونً على الحوض (ٕ)إنكم ستجدون بعدي أثرة »
لم ٌصبروا فؤمرهم بالصبر كما أمره هللا تعالى، وفً ذلن ٌمول عبد الرحمن بن ثم لال أنس: ف

 :(ٗ)حسان

 أمٌر المإمنٌن نثا  كبلمً            أال أبلػ معاوٌة بن حرب 

  (٘)"إلى ٌوم التؽابن والخصام             بؤنا صابرون ومنظروكم 

ٌُْر اْلَحاِكِمٌَن{ ]ٌونس : لوله تعالى:  خٌر  -عزَّ وجل-وهو  ، أي:"[5ٓٔ}َوهَُو َخ

 .(ٙ)"الحاكمٌن؛ فإن حكمه مشتمل على العدل التام
 .(2)"ابتداء وخبر، ألنه عز وجل ال ٌحكم إال بالحك لال المرطبً:" 
"أي : خٌر الفاتحٌن بعدله وحكمته "لال ابن كثٌر: 

(1)
. 

إذ ال ٌمكن الخطؤ فً حكمه الطبلعه على السرابر اطبلعه على  لال البٌضاوي:" 
  .(5)"الظواهر
وهو خٌر }سمعت عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم فً لول هللا: " أصبػ بن الفرج لال:عن  
 .(ٓٔ)"لال: هذا منسوخ حتى ٌحكم هللا بجهادهم وأمره بالؽلظة علٌهم {،الحاكمٌن

 الفوابد:

 الذي تضمنه المرآن والسنة الصحٌحة.وجوب اتباع الوحً اإللهً  -ٔ

 فضٌلة الصبر وانتظار الفرج من هللا تعالى. -ٕ

                                                             
 .ٕٙٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .الفًء من نصٌبه فً ؼٌركم فٌفضل علٌكم ٌستؤثر أي(ٕ)
، رلم ٖٔ٘/ٗ( ، وأحمد )5ٖٙٙٔ، رلم ٖٙٓ/ٙحدٌث أنس عن أسٌد بن حضٌر: أخرجه ابن أبى شٌبة )(ٖ)

، رلم 1ٕٗ/ٗ( ، والترمذى )1ٗ٘ٔ، رلم 2ٗٗٔ/ٖ( ، ومسلم )1ٖٔ٘، رلم 1ٖٔٔ/ٖ( ، والبخارى )5ٔٔ٘ٔ
 ( .1ٖٖ٘، رلم ٕٕٗ/1ولال: حسن صحٌح. والنسابى )( 15ٕٔ

( ، والبخارى ٕٙٓٔٔ، رلم ٔٔٔ/ٖ( ، وأحمد )5ٙ5ٔ، رلم ٕ٘ٙحدٌث أنس: أخرجه الطٌالسى )ص 
 ( .5ٓ٘ٔ، رلم 2ٖٖ/ٕ( ، ومسلم )2ٕٕٗ، رلم 1ٖ2/ٕ)

 .(1ٙٓ1ٔ، رلم 5ٕٕ/ٗأخرجه أحمد ) حدٌث البراء:
 .15ٖ/ 1: المرطبً تفسٌر، و٘٘ٔ/٘وتفسٌر الثعلبً: ،55ٓ5ٔ ح ،ٔٙ/ ٔٔ: الرزاق لعبد المصنؾ(ٗ)

: له فمال علٌه دخل ثم لتادة، أبو وتخلؾ األنصار فتلمته المدٌنة، حرب بن سفٌان أبى بن معاوٌة دخل حٌن وذلن
 ولد بدر، ٌوم أبٌن وطلب طلبن فً لطعناها: لال النواضح؟ فؤٌن: لال. دواب عندنا ٌكن لم: فمال تخلفت؟ مالن
 حتى فاصبروا: لال لال؟ فماذا معاوٌة، لال. أثرة بعدي ستلمون األنصار معشر ٌا: وسلم علٌه هللا صلى لال

 :والنثا. الشر ٌمال ولد للخٌر، ٌمال والثناء. نصبر إذا: لال. فاصبروا: لال. تلمونً
 فً العمال الؽبن ظهور: والتؽابن. ولومن أنت أى. ممهلوكم: ومنظروكم «كبلمى نثا» وروى. بالشر خاص

 .المٌامة ٌوم إلى أى والمجادلة، المخاصمة: والخصام. األعمال تجارات
 .15ٖ/1تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .15ٖ/1تفسٌر المرطبً: (2)
 .ٖٓٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٙٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (5)
 .55ٖٔ/ٙ(:صٖٓٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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هو الذي سلم له الحكم، ورد إلٌه فٌه  األمر. كموله و": «الحكم»ومن اسمابه تعالى:  -ٖ
ِه تُْرَجعُوَن{ ]المصص ٌْ َما}ولوله:  ،[11 :تعالى: }لَهُ اْلُحْكُم َوإِلَ ٌْ  أْنَت تَْحكُُم بٌن ِعَبادَن فِ

 [. ٙٗ :]الزمر {كانوا فٌِِه ٌَْختَِلفُْونَ 
ولٌل: للحاكم حاكم؛ لمنعه الناس عن التظالم، وردعه إٌاهم. ٌمال: حكمت 

أنشدنً أبو عمر لال:  -باأللؾ-الرجل عن الفساد: إذا منعته منه. وكذلن: أحكمته 
 :(ٔ)أنشدنً أبو العباس لجرٌر

 إنً أخاؾ علٌكم أن أؼضبا             أبنً حنٌفة أحكموا سفهاءكم 

ومن هذا لٌل: حكمة اللجام، وذلن لمنعها الدابة من التمرد والذهاب فً ؼٌر 
 .(ٕ)"جهة  المصد

 .(ٖ)"إن هللا هو الحكُم وإلٌه الحكم": -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال النبً 
، أي: إلٌه الفصل بٌن {وإلٌه الحكمولد لال تعالى فً اآلٌة موضع التفسٌر:}

ٌِْه تُْرَجعُوَن{ العب . [11]المصص:اد فً الدنٌا واآلخرة، كما لال تعالى: }لَهُ اْلُحْكُم َوإِلَ
ٌُْر اْلفَاِصِلٌَن{  ِ ٌَمُصُّ اْلَحكَّ َوهَُو َخ وفٌه الدلٌل على  [،2٘]االنعام:ولال: }إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ّلِِلَّ

المنع من التسمً بؤسماء هللا المختصة به، والمنع مما ٌوهم عدم االحترام لها كالتكنً 
 بؤبً الحكم ونحوه.

هو الذي ال ٌمٌل به الهوى "ولد ورد عده فً األسماء الحسنى ممرونًا بالعدل، 
دال فً وٌمال: عدلت الشًء أعدله عدال: إذا لومته. ومنه االعت ..فٌجور فً الحكم

 .(ٗ)"األمور، وهو االستمامة فٌها
 «، والحمد هلل وحدهٌونسآخر تفسٌر سورة »

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 :هو آخر بٌت مع ٙٙٗ/ ٔ دٌوانه( (ٔ)

 .أرنبا التواري الٌمامة أدع...أهجكم إن إننً حنٌفة أبنً
 .ٔٙشان الدعاء: (ٕ)
 المضاة، آداب كتاب فً والنسابً ،5٘٘ٗ برلم المبٌح، االسم تؽٌٌر فً باب األدب، كتاب فً داود أبو أخرجه(ٖ)

 ،25ٔ/ ٕٕ الكبٌر، فً والطبرانً ،ٖٕ/ ٔ والحاكم، ،1ٖٗ٘ برلم بٌنهم، فمضى رجبلً  حكَّموا إذا باب المضاة،
 المجٌد فتح: انظر. جٌد وإسناده ،5ٖ2ٔ برلم ،ٕٗٔ/ ٙ الموارد، فً كما حبان وابن ،2ٓٗ ،ٙٙٗ ورلم ،1ٓٔ
 صحٌح فً األلبانً وصححه. 2ٔ٘ص األرنإوط، المادر عبد بتحمٌك الوهاب، عبد البن التوحٌد، كتاب بشرح

 .1ٗ٘ٔ برلم الجامع،
 .ٕٙشؤن الدعاء: (ٗ)
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «هود»تفسٌر سورة 

 ،(ٔ)«ٌونس»سورة  نزلت بعد هً السورة العاشرة فً ترتٌب المصحؾ،«: هود»سورة 
إِحدى وعشرون عند مابة و( ٕٔٔ، و)الشَّامٌٌّنمابة واثتنان وعشرون عند ( ٕٕٔوعدد آٌاتها )

ٌٌّن أَلؾ ( 5ٔٔٔعدد كلماتها ) ،ثبلث وعشرون عند الكوفٌٌّنومابة  (ٖٕٔو)، المكٌٌّن والبصر
، واآلٌات سبعة آالؾ وستمابة وخمس( 2ٙٓ٘وحروفها ) ،وتسعمابة وإِحدى عشرة كلمة

ا تُْشِركُوَن{ ]هود :  :سبع المختلؾ فٌها [، }ِمْن 2ٗ[، } فًِ لَْوِم لُوٍط{ ]هود : ٗ٘} َبِريٌء ِممَّ
ٌل{ ]هود :  [، }إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن{ ٕٔٔ[، }ِإنَّا َعاِملُون{ ]هود : 1ٕ[؛ }َمْنُضوٍد{ ]هود : 1ِٕسّجِ

 . (ٕ)[1ٔٔ[، }ُمْختَِلِفٌَن{ ]هود : 1ٙ]هود : 

لصْدت لنظم » :ت ل ن ظ م ط ب ر ز د( ٌجمعها لولن)ق ص د مجموع فواصل آٌاته 
 .(ٖ)«طبْر َزد

 أسماء السورة:
 «:هو»اسمها التولٌفً: سورة 

، وال ٌعرؾ لها اسم ؼٌر «هودسورة »فً المصاحؾ وفً كتب التفسٌر والسنة: سمٌت 
 ذلن.

 منها:، كما روي عنه فً احادٌث عدٌة، -ملسو هيلع هللا ىلص-وهو توفٌمً من رسول هللا

ٌك   : ٌا رسول هللا لد ِشبَت! -رضً هللا عنه  -عن ابن عباس لال: لال أبو بكر الصّدِ
لال: لال رسول هللا: "شٌبتنً هود والوالعة والمرسبلت وعم ٌتساءلون وإذا الشمس 

 .(ٗ)كورت"
 .(ٔ)، لال:"الرءوا هود ٌوم الجمعة"-ملسو هيلع هللا ىلص-وعن عبدهللا بن رباح، ان النبً 

                                                             
 .22ٖ/ٕانظر: الكشاؾ:  (ٔ)
 .ٕٙٗ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٕ)
 .ٕٙٗ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٖ)
 سوؾ ٌاتً تخرٌجه فً فضابل السورة. (ٗ)
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الؽداة،  -رضً هللا عنه-صلٌت خلؾ عمر روي عن السلؾ، فعن االحنؾ لال:" كما
 .(ٕ)، وؼٌرهما"«هود»و« ٌونس»فمرأ بـ

، (ٖ)وتفاصٌلها -علٌه الّسبلم  -الشتمالها على لّصة هود ، «هود»ووجه تسمٌتها بسورة
ؼٌرها، ، وألن ما حكً عنه فٌها أطول مما حكً عنه فً (ٗ)إذ تكرر اسمه فٌها خمس مرات

ٌَا لَْعنَةً َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة  وألن عادا وصفوا فٌها بؤنهم لوم هود فً لوله تعالى: ْن }َوأُتْبِعُوا فًِ َهِذِه الدُّ
 .[ٓٙأاََل إِنَّ َعاًدا َكفَُروا َربَُّهْم أاََل بُْعًدا ِلَعاٍد لَْوِم هُوٍد{ ]هود : 

لها عن بالً السور ذوات االفتتاح وذكر ابن عاشور:"إنها أضٌفت إلى السورة تمٌٌزا  
 .(٘)«الر»بـ

، وهذا المول (ٙ)ولال السخاوي:"وإنما سمٌت به دون ذكر فٌها من االنبٌاء لخفة اسمه" 
فً السورة دون  -علٌه السبلم-فٌه نظر، وإنما األلرب منه إلى الصواب هو لتكرار اسم هود

 ؼٌره من األنبٌاء.

 مكٌة السورة ومدنٌتها:

 التفسٌر فً مكان نزول السورة على ألوال:اختلؾ أهل 
ٌّة وبه لال ، (1)وابن الزبٌر، (2)ابن أبً طلحة عن ابن عباسذلن وى ر. كلها أحدها: أنها مّكِ

وعلٌه جمهور  .(ٗٔ)، ولتادة(ٖٔ)وجابر بن زٌد، (ٕٔ)وعطاء، (ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)، وعكرمة(5)الحسن
 .(٘ٔ)المفسرٌن

ٌّة باإِلجماعهذه الّسورة لال الفٌروزآبادي:"    .(ٙٔ)"مّكِ
ٌِْل إِنَّ اْلَحَسنَاِت ٌُْذِهْبَن أنها مكٌة والثانً:  بَلةَ َطَرفًَِ النََّهاِر َوُزلَفًا ِمَن اللَّ إال لوله تعالى:}َوأَلِِم الصَّ

. وهذا المول منسوب إلى ابن [؛ فإنها مدنٌةٗٔٔالسٌَِّّبَاِت ذَِلَن ِذْكَرى ِللذَّاِكِرٌَن{ ]هود : 
 .(ٕ)، والبؽوي(ٔ)، وبه لال السمعانً(1ٔ)، ولتادة(2ٔ)عباس

                                                                                                                                                                               
 سوؾ ٌاتً تخرٌجه فً فضابل السورة. (ٔ)
 ٖٖ٘/ٔأخرجه ابن أبً شٌبة فً مصنفه، كتاب الصلوات، باب"ماٌمرأ فً صبلة الفجر":ص (ٕ)
 .ٕٙٗ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٖ)
فً بعض سور المرآن، مثل  «هود»[. كما أنه ورد اسم15، ٓٙ، 1٘، ٖ٘، ٓ٘انظر: اآلٌات: ] (ٗ)

 .ٕٗٔ، والشعراء، اآلٌة:٘ٙسورة:األعراؾ، اآلٌة:
 .ٖٔٔ/ٔٔالتحرٌر والتنوٌر: (٘)
 .ٖٙ/ٔجمال المراء: (ٙ)
أورده و ،5ٖٙ/ٗ، وأورده السٌوطً فً الدر المنثور:2ٓٗ/ٕ، وتفسٌر الخازي:٘٘ٔ/ٕانظر: زاد المسٌر:  (2)

 .وابً الشٌخ وابن مردوٌة -فً تارٌخه-النحاس، وعزاه إلى 5ٖٙ/ٗالسٌوطً فً الدر المنثور:
 ..مردوٌةابن ، وعزاه إلى 5ٖٙ/ٗأورده السٌوطً فً الدر المنثور: (1)
 .ٔ/5، وتفسٌر المرطبً:٘٘ٔ/ٕانظر: زاد المسٌر:  (5)
 .2ٓٗ/ٕ، وتفسٌر الخازي:ٔ/5، وتفسٌر المرطبً:٘٘ٔ/ٕانظر: زاد المسٌر:  (ٓٔ)
 .2ٓٗ/ٕ، وتفسٌر الخازي: ٘٘ٔ/ٕانظر: زاد المسٌر:  (ٔٔ)
 .ٔ/5انظر: تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .2ٓٗ/ٕ، وتفسٌر الخازي:ٔ/5، وتفسٌر المرطبً:٘٘ٔ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٖٔ)
 .2ٓٗ/ٕ، وتفسٌر الخازي:٘٘ٔ/ٕانظر: زاد المسٌر:  (ٗٔ)
، والكشؾ 22ٕ/ٕن ابً زمنٌن:وتفسٌر اب، ٕٖٓ/ٗ، وتفسٌر ابن كثٌر:2ٖٔ/ٕانظر: بحر العلوم: (٘ٔ)

، وتفسٌر ٕٙٗ/ٔوالبصابر:، 5ٙٔ/ٖ:والسَُّور اآليِ  تَِفسٌِر فً الدُّرر َدْرجُ  ، وٙ٘ٔ/٘والبٌان:
 .، وؼٌرها2ٕٔ/ٖالبٌضاوي:

 .ٕٙٗ/ٔالبصابر: (ٙٔ)
 .2ٓٗ/ٕ، وتفسٌر الخازن:ٔ/5انظر: تفسٌر المرطبً: (2ٔ)
 .2ٓٗ/ٕ، وتفسٌر الخازن:ٔ/5انظر: تفسٌر المرطبً: (1ٔ)
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، وبه لال (ٗ). لاله مماتلفمدنٌة ،(ٖ)(ٗٔٔ،  2ٔ،  ٕٔ) :أنها مكٌة ماعدا اآلٌاتوالثالث: 
 .(2)، وابن عاشور(ٙ)، الفخر الرازي(٘)الزمخشري

 «:ٌونس»مع سورة « هود»مناسبة سورة

-بالحث على اتباع الكتاب الذي أنزله هللا تعالى على نبٌه دمحم  «ٌونس»ختمت سورة  -ٗ
ولزومه، والصبر على ما ٌتعرضون له من األذى وجزاء صبرهم الجنة، فمال  -ملسو هيلع هللا ىلص

ُر  :«ٌونس»تعالى، فً سورة ٌْ ُ َوُهَو َخ ٌَْن َواْصبِْر َحتَّى ٌَْحكَُم َّللاَّ }َواتَّبِْع َما ٌُوَحى إَِل
}الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت  :«هود»، ثم لال تعالى فً بداٌة سورة[5ِٓٔمٌَن{ ]ٌونس : اْلَحاكِ 

َلْت ِمْن لَُدْن َحِكٌٍم َخبٌٍِر ) ، إذ ابتدات بوصؾ الكتاب الذي [ٔ({ ]هود : ٔآٌَاتُهُ ثُمَّ فُّصِ
ال نمص فٌه وال خلل، وانه من عند هللا تعالى، وأنه محكم آٌاته  -ملسو هيلع هللا ىلص-أنزله على نبٌنا دمحم

 .(1)فهو كامل، ألنه صادر من عند هللا الخبٌر بؤحوال عباده وما ٌحتاج إلٌه
مجملو، وفصلت فً  -علٌه السبلم-لصص بعض األنبٌاء «ٌونس»ذكر فً سورة -٘

 .«هود»سورة
الحث على وجوب إخبلص العبادة هلل تعالى، ونبذ  «ٌونس»ورد فً خاتمة سورة -ٙ

}لُْل ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِْن كُْنتُْم فًِ َشّنٍ ِمْن ِدٌِنً فَبَل أَْعبُُد  الشرن والمشركٌن، فمال تعالى:
َ الَِّذي ٌَتََوفَّاكُْم َوأُِمْرُت أَ  ِ َولَِكْن أَْعبُُد َّللاَّ ْن أَكُوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن الَِّذٌَن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ٌِن َحنٌِفًا َواَل تَكُونَنَّ ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن )ٗٓٔ) ( َواَل تَْدعُ ِمْن ُدوِن ٘ٓٔ( َوأَْن أَلِْم َوْجَهَن ِللّدِ
َن فَإِْن فَعَْلَت فَإِنََّن إِذًا ِمَن الظَّاِلِمٌَن ) ِ َما اَل ٌَْنفَعَُن َواَل ٌَُضرُّ ُ ( َوإِْن ٌَمْ َّٙٓٔللاَّ َسْسَن َّللاَّ

ٍر فَبَل َرادَّ ِلفَْضِلِه ٌُِصٌُب بِِه َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَادِ  ٌْ ِه بُِضّرٍ فَبَل َكاِشَؾ لَهُ إِالَّ هَُو َوإِْن ٌُِرْدَن بَِخ
ِحٌُم )  .[2ٓٔ - ٗٓٔ({ ]ٌونس : 2َٓٔوهَُو اْلؽَفُوُر الرَّ

عبادة هللا ببٌان الوحً وإحكام المرآن ودعوته إلى  «هود»وافتتحت سورة
والتوبة إلٌه واإلٌمان بالبعث والمعاد والثواب والعماب والحساب وحاجة المشركٌن فً 
ذلن وتحدٌهم بالمرآن، وذكر فً لصص بعض االنبٌاء كنوح وإبراهٌم وهود وصالح 

َلْت ِمْن لَدُ  ، لال تعالى:-علٌهم السبلم-ولوط وشعٌب ٌَاتُهُ ثُمَّ فُّصِ ْن }الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آ
َ إِنَّنًِ لَكُْم ِمْنهُ نَِذٌٌر َوَبِشٌٌر )َٔحِكٌٍم َخبٌٍِر ) ( َوأَِن اْستَْؽِفُروا َربَّكُْم ثُمَّ ٕ( أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ َّللاَّ

ى َوٌُْإِت كُلَّ ِذي فَْضٍل فَْضلَهُ َوإِْن تََولَّ  ٌِْه ٌَُمتِّْعكُْم َمتَاًعا َحَسنًا إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ َل ْوا فَإِّنًِ تُوبُوا إِ
ٌْكُْم َعذَاَب ٌَْوٍم َكبٌٍِر ) ٍء لَِدٌٌر )ٖأََخاُؾ َعلَ ًْ ِ َمْرِجعُكُْم َوُهَو َعلَى كُّلِ َش ({ ]هود ٗ( إَِلى َّللاَّ

 :ٔ - ٗ]. 

 أغراض السورة ومماصدها:
لها مماصد عظٌمة وجلٌلة، فمن أشهر تلن  -كبالً السور المرآنٌة-«هود»وسوة 
 المماصد:

الكرٌم بـ )اإلحكام(، و)التفصٌل(، فً حالتً البشارة والنذارة. وهذا ٌمتضً وصؾ المرآن  -ٔ
  .وضع كل شًء فً مكانه األنسب واأللوم، وإنفاذه على الوجه األفضل واألحكم

                                                                                                                                                                               
 .ٔٔٗ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٗانظر: تفسٌر البؽوي: (ٕ)
/ ٕ) المسٌر زاد فً الجوزي وابن ولتادة، عباس ابن عن( ٔ/ 5) المرطبً (، فمد نملٗٔٔاآلٌة) استثناء أما(ٖ)

 .أعلم وهللا .المدٌنة فً نزولها أسباب المستثناة اآلٌة وهذه فمط، عباس ابن عن( ٖ٘٘
 .2ٕٓ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .22ٖ/ٕانظر: الكشاؾ: (٘)
 .ٕٖٔ/2ٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٙ)
 .1ٗٔ/ٖانظر: التحرٌر والتنوٌر: (2)
 .51ٗ/ٖانظر: نظم الدرر: (1)
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العناٌة بكل دابة فً األرض، والمدرة على كل شًء من البعث وؼٌره. وهذا ٌمتضً العلم  -ٕ
  .الُملنبكل معلوم، وٌلزم منه تفرده سبحانه ب

اعتمدت السورة أسلوب الدعوة بالترهٌب؛ ولذلن جاءت آٌاتها متضمنة للوعٌد والتؽلٌظ  -ٖ
َ إِنَّنًِ لَكُْم ِمْنهُ نَِذٌٌر َوبَِشٌٌر ) :والتهدٌد، كما فً لوله [، ٕ({ ]هود : ٕ}أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ َّللاَّ

ِ َمْرِجعُكُْم َوُهَو ٖكُْم َعذَاَب ٌَْوٍم َكبٌٍِر )}َوإِْن تََولَّْوا فَإِنًِّ أََخاُؾ َعلٌَْ : ولوله عز وجل ( إَِلى َّللاَّ
ٍء لَِدٌٌر ) ًْ [ ، وأظهر ما جاء هذا الممصد فً لصة ٗ - ٖ({ ]هود : َٗعلَى كُّلِ َش

كُّلِ  }َوتِْلَن َعاٌد َجَحُدوا بِآٌَاِت َرّبِِهْم َوَعَصْوا ُرسُلَهُ َواتَّبَعُوا أَْمرَ  :حٌن لال هللا تعالى هود لوم
ٌَاَمِة أاََل إِنَّ َعاًدا َكفَُروا َربَُّهْم أاََل بُْعًدا 5َ٘جبَّاٍر َعنٌٍِد ) ْنٌَا لَْعنَةً َوٌَْوَم اْلِم ( َوأُتْبِعُوا فًِ َهِذِه الدُّ

 [ٓٙ - 5٘({ ]هود : ِٓٙلعَاٍد لَْوِم هُوٍد )
والعمل اشتملت السورة على أصول عمابد اإلسبلم من التوحٌد، والبعث، والجزاء،  -ٗ

  .الصالح، وإثبات نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ولصص الرسل علٌهم السبلم
بٌنت سنن هللا فً األمم، كبٌان عالبة الظالمٌن، والمفسدٌن فً األرض. وأن سبب الظلم  -٘

واإلجرام الموجب لهبلن األمم، هو اتباع أكثرهم لما أترفوا فٌه من أسباب النعٌم 
المترفٌن هم مفسدوا األمم ومهلكوها. وٌإٌد هذا أن كل ما نشاهده والشهوات واللذات. وأن 

من الفساد فً عصرنا، إنما مرده إلى االفتتان بالترؾ، واتباع ما ٌمتضٌه اإلتراؾ، من 
 .فسوق وطؽٌان وإفراط وإسراؾ

تحدثت عن صفات النفس وأخبللها من الفضابل والرذابل، التً هً مصادر األعمال من  -ٙ
والحسنات والسٌبات، والصبلح والفساد. وبٌنت فضابل الرسل والمإمنٌن الخٌر والشر، 

  .التً ٌجب التؤسً بها، ومساوئ الكفار التً ٌجب تطهٌر األنفس منها
دأب المفسدٌن فً عداوة المصلحٌن ورثة األنبٌاء، وأشدهم كٌداً لهم أهل الحسد والبدع،  -2

  .من البسً لباس العلماء، وأعوان الملون واألمراء
الظلم والطؽٌان والركون إلى الظالمٌن عالبته وخٌمة، وكل ذلن ٌودي بصاحبه إلى  -1

  .المهالن
ً تثبٌت للب  -5 بٌان أن المصد من المصص المرآنً تثبٌت للب النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا ٌستدعً أٌضا

 .من سار على هدٌه، وسلن نهجه فً الدعوة إلى هللا
فمد ذُكر )الصبر( فً هذه السورة فً ثبلثة مواضع، فـ أكدت السورة فضٌلة )الصبر(،  -ٓٔ

)الصبر( هو الُخلك الذي ٌستعان به على جمٌع األعمال الفردٌة والجماعٌة فً الشدة 
 .والرخاء، والسراء والضراء

دعت السورة إلى )االستمامة( كما أمر هللا تعالى، وهذا ٌستدعً النهً عن الفساد فً  -ٔٔ
 .لصبلح فٌهااألرض، وٌلزم منه األمر با

بٌَّن هللا سبحانه لعباده ما ٌُكّفِر سٌباتهم أفراداً، وهو فعل الحسنات التً تمحو السٌبات،  -ٕٔ
وبٌَّن لهم ما هو منجاة لؤلمة واألفراد من الهبلن فً الدنٌا لبل اآلخرة، وهو وجود طابفة 
 راشدة فٌها، تنهاها عن الفساد فً األرض بالظلم، ، والفسوق وارتكاب الفواحش

 .والمنكرات
 ، فمال تعالى:المرى بظلم وأهلها مصلحون بٌَّن سبحانه أنه سنته فً األمم، أنه ال ٌهلن -ٖٔ

أي: وأهلها  ،[2ٔٔ}َوَما َكاَن َربَُّن ِلٌُْهِلَن اْلمَُرى بِظُْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصِلُحوَن{ ]هود : 
موتها، وعزتها فً أعمالهم وأحكامهم، وهذا هو األساس األعظم لبماء األمم ومصلحون 

وهً عواصم ُملكها؛ ألنها مؤوى الزعماء والرإساء {، المرى}وذلها. وعبر عن )األمم( بـ
 .الحاكمٌن، الذٌن تفسد األمم بفسادهم، وتصلح بصبلحهم

الظالمة عند استحمالهم للعذاب فً المستمبل، سٌكون { المرى}أوضحت السورة أن أخذ هللا -ٗٔ
 .ماً شدٌداً، ال هوادة فٌه، وال رحمة، وال محاباةعلى نحو أخذه لها فً الماضً، ألٌ
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، وؼرٌزة مركوزة فً النفس  أفادت لصة نوح مع ابنه أن محبة األوالد فطرة إنسانٌة -٘ٔ
البشرٌة ، وحمولهم على الوالدٌن ممررة فً الشرع بما ٌحدد دواعً هذه الؽرٌزة، وٌمؾ 

 .وق عبادهبها دون الؽلو المفضً إلى عصٌان هللا سبحانه، أو هضم حم
بٌان أن سنن هللا تعالى فً اختبلؾ األمم فً )الدٌن( كاختبلفهم فً التكوٌن والعمول  -ٙٔ

 .والفهوم، فهو سنة كونٌة
تلن أهم المماصد التً تضمنتها سورة هود، وٌبمى ورابها مماصد أُخر، ال تخفى على من  -2ٔ

 .(ٔ)تؤمل هذه السورة، وولؾ معها ولفة تدبر
 فضائل السورة:

  السورة، منها: هذه فضابل أحادٌث فًعدة  وردت

عن عبد هللا بن عمرو، لال: "أتى رجل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: ألربنً ٌا رسول هللا، فمال:  
فالرأ »، فمال: كبرت سنً، واشتد للبً، وؼلظ لسانً، لال: «الرأ ثبلثا من ذوات الر»

، فمال مثل «الرأ ثبلثا من المسبحات»، فمال مثل ممالته، فمال: «ثبلثا من ذوات حامٌم
إذا زلزلت » -ملسو هيلع هللا ىلص-ممالته، فمال الرجل: ٌا رسول هللا، ألربنً سورة جامعة، فؤلرأه النبً 

حتى فرغ منها، فمال الرجل: والذي بعثن بالحك، ال أزٌد علٌها أبدا، ثم أدبر « األرض
 .(ٕ)مرتٌن"« الروٌجلأفلح »الرجل، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

ٌك   : ٌا رسول هللا لد ِشبَت! -رضً هللا عنه  -عن ابن عباس لال: لال أبو بكر الصّدِ
لال: لال رسول هللا: "شٌبتنً هود والوالعة والمرسبلت وعم ٌتساءلون وإذا الشمس 

 .(ٖ)كورت"
لال المرطبً:" لال أبو عبد هللا: فالفزع ٌورث الشٌب وذلن أن الفزع ٌذهل 
النفس فٌنشؾ رطوبة الجسد، وتحت كل شعرة منبع، ومنه ٌعرق، فإذا انتشؾ الفزع 
رطوبته ٌبست المنابع فٌبس الشعر وابٌض، كما ترى الزرع األخضر بسماٌة، فإذا ذهب 
سماإه ٌبس فابٌض، وإنما ٌبٌض شعر الشٌخ لذهاب رطوبته وٌبس جلده، فالنفس تذهل 

عن هللا، فتذبل، وٌنشؾ ماءها ذلن الوعٌد والهول  بوعٌد هللا، وأهوال ما جاء به الخبر
                                                             

 ، مولع إسبلم وٌب.«هود»مماصد سورة انظر: (ٔ)
. والبٌهمً فً الشعب، فً تعظٌم المرىن، 2٘/ٕ(:ص55ٖٔأخرجه أبو داود فً"باب تحزٌب المرآن") (ٕ)

 .2ٕٔ-ٕٙٔ(:ص2ٕٔ، والنسابً فً عمل الٌوم واللٌلة)5ٙٗ/ٕ(:صٕٕٔ٘فصل"فً فضابل السور واآلٌات")
ألؾ، الم، را، والذي ولوله: من ذوات )الر(، أي: من السور التً تبدأ بهذه األحرؾ الثبلثة التً تمرأ ممطعة: 

 فً المرآن منها خمس سور: ٌونس وهود وٌوسؾ وإبراهٌم والحجر.
ولوله من ذوات }حم{، أي: من السور التً تبدأ بهذٌن الحرفٌن: حا، مٌم، وهً فً المرآن سبع سور: ؼافر، 

 وفصلت، والشورى، والزخرؾ، والدخان، والجاثٌة، واألحماؾ.
التً أولها َسبَّح وٌَُسبُح وسَبح، وهً الحدٌد والحشر والصؾ والجمعة  ولوله: من المسبحات، أي: السور

 والتؽابن واألعلى.
 (.2ٕٗ« )ضعٌؾ أبً داود»، انظر: «ضعٌؾ»وحكم األلبانً

 ]تعلٌك شعٌب األرنإوط[ 
إسناده صحٌح، عٌسى بن هبلل الصدفً، روى عنه ؼٌر واحد وذكره المإلؾ فً الثمات، وهو صدوق كما لال 

(،  ولال الحاكم:"حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه وتعمبه الذهبً ٔٗٗفً التمرٌب)ص الحافظ
/ ٕوأورده الفسوي فً تارٌخه: (، 1ٓ٘/ٕ، أي: فمط من ؼٌر أن ٌكون على شرط الشٌخٌن)«بل صحٌح»بموله:
 فً ثمات التابعٌن من أهل مصر، وبالً رجاله ثمات من رجال الصحٌح. ٙٔ٘ - ٘ٔ٘

 وصححه( ٖٖٗ/ ٕ) المستدرن فى والحاكم( الوالعة سورة -التفسٌر كتاب) فى وحسنه الترمذي أخرجه(ٖ)
 التفسٌر، وفى( 2ٕٖ/ ٗٔ) السنة شرح فى والبؽوي( 2ٖ٘/ ٔ) الدالبل فى البٌهمً وأخرجه الذهبً، ووافمه

 .عنه هللا رضى عباس ابن حدٌث من كلهم
 فً والمروزي ،(5" )الزهد زوابد" فً أحمد اإلمام ابن هللا وعبد ،(5ٔٓٓٔ) الكبٌر فً الطبرانًورواه أٌضا 

 ؼٌر والحدٌث( 2ٕٔ،2ٖٔ/ ٗ) عساكر وابن ،(ٖٙٗ/ ٔ) الطبمات فً سعد وابن ،(ٕٖ - ٖٓ" )بكر أبً مسند"
/ ٕ) حجر البن الصبلح ابن على والنكت ،(ٕٔٔ - 5ٖٔ/ ٔ) الدارلطنً علل وانظر األبمة، أكثر وعلله ثابت
 .(5٘٘) الصحٌحة السلسلة فً -هللا رحمه- األلبانً الدٌن ناصر الشٌخ الحدٌث ححوص ،(22ٙ - 22ٗ
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، [2ٔ} ٌَْوًما ٌَْجعَُل اْلِوْلَداَن ِشًٌبا{ ]المزمل :  الذي جاء به، فمنه تشٌب. ولال هللا تعالى:
فلما ذكر األمم، وما حل بهم من عاجل بؤس  «هود»فإنما شابوا من الفزع. وأما سورة

ءى على للوبهم من ملكه وسلطانه ولحظاته البطش هللا تعالى، فؤهل الٌمٌن إذا تلوها ترا
بهم « ٗ»بؤعدابه، فلو ماتوا من الفزع لحك لهم، ولكن هللا تبارن وتعالى اسمه ٌلطؾ 
}اْلَحالَّةُ{  :فً تلن األحاٌٌن حتى ٌمرءوا كبلمه. وأما أخواتها فما أشبهها من السور، مثل

َرْت{ ]التكوٌر :  و ،[ٔ}َسؤََل َساِبٌل{ ]المعارج :  و ،[ٔ]الحالة :   و، [ٔ}إِذَا الشَّْمُس كُّوِ
[، ففً تبلوة هذه السور ما ٌكشؾ لملوب العارفٌن سلطانه ٔ}اْلمَاِرَعةُ{ ]المارعة : 

 وبطشه فتذهل منه النفوس، وتشٌب منه الرإوس. 
 ،«هود» ولد لٌل: إن الذي شٌب النبً ملسو هيلع هللا ىلص من سورة :-اإلمام المرطبً-للت

على ما ٌؤتً بٌانه إن شاء هللا تعالى. ولال ، [ٕٔٔ}فَاْستَِمْم َكَما أُِمْرت{ ]هود :  لول:
ٌزٌد بن أبان: رأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً منامً فمرأت علٌه سورة" هود" فلما ختمتها لال: 

 .(ٔ)"«ٌا ٌزٌد هذه المراءة فؤٌن البكاء»
 .(ٕ)، لال:"الرءوا هود ٌوم الجمعة"-ملسو هيلع هللا ىلص-وعن عبدهللا بن رباح، ان النبً 

هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.

 

 

 

 

 

 

 
 المرآن

لَْت ِمْن لَُدْن َحِكٌٍم َخبٌٍِر )  [ٔ({ ]هود : ٔ}الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آٌَاتُهُ ثُم  فُّصِ
 التفسٌر:

 حروؾ الممطَّعة فً أول سورة البمرة.بل)الر( سبك الكبلم على ال

والباطل، ثم بٌُِّنت باألمر والنهً هذا الكتاب الذي أنزله هللا على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أُحكمت آٌاته من الخلل 
 وبٌان الحبلل والحرام من عند هللا، الحكٌم بتدبٌر األمور، الخبٌر بما تإول إلٌه عوالبها.

 .(ٔ)"بمراده أعلم هللا، "[ٔ}الر{ ]هود : لوله تعالى: 
                                                             

 .ٕ-ٔ/5تفسٌر المرطبً: (ٔ)
( ، والبٌهمى فى شعب 5٘، رلم ٖٓٔ/ٔ( ، وأبو داود فى المراسٌل )ٖٗٓٗ، رلم ٘ٗ٘/ٕأخرجه الدارمى )(ٕ)

( ، 5ٖٙ/ٗالمصنؾ فى الدر المنثور )( . وعزاه أٌضا: ألبى الشٌخ وابن مردوٌه 1ٖٕٗ، رلم 2ٕٗ/ٕ) اإلٌمان
حدٌث مرسل وسنده "( : لال الحافظ ابن حجر: 2ٙ/ٕ( . لال المناوى )25ٗ/ٕ) والشوكانى فى فتح المدٌر

 ."صحٌح
والحدٌث اسناده ضعٌؾ الجل ؼرسال عبدهللا بن رباح، وفً الدارمً رواٌة اخرى من حدٌث عبدهللا ابن رباح 

، والحدٌث ضعفة االلبانً، انظر: ضعٌؾ «الرءوا سورة هود ٌوم الجمعة»:-ملسو هيلع هللا ىلص-عن كعب مرسبل، لال النبً
 .ٔ٘ٔالجامع:
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ٌَاتُهُ{ ]هود : لوله تعالى:  على دمحم  هذا الكتاب الذي أنزله هللا ، أي:"[ٔ}ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آ
 .(ٕ)"ملسو هيلع هللا ىلص أُحكمت آٌاته من الخلل والباطل

 .(ٖ)"ٌعنً: هذا الكتاب الذي أنزله هللا على نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وهو المرآن لال الطبري:" 
لَْت ِمْن لَُدْن َحِكٌٍم َخبٌٍِر{ ]هود : لوله تعالى:  بٌُِّنت باألمر والنهً وبٌان  ، أي:"[ٔ}ثُمَّ فُّصِ

 .(ٗ)"الحبلل والحرام من عند هللا، الحكٌم بتدبٌر األمور، الخبٌر بما تإول إلٌه عوالبها
 .(٘)"لال: حكٌم فً عذره وحجته إلى عباده {،حكٌم"}دمحم بن جعفر بن الزبٌر لوله: عن  
 .(ٙ)"لال: حكٌم فً أمره {،حكٌم"}عن أبً العالٌة لوله:  
 .(2)"، ٌمول: من عند حكٌم خبٌر{من لدن حكٌم خبٌر"}عن لتادة، لوله:  
بتدبٌر األشٌاء وتمدٌرها،  {حكٌم}، فإن معناه: {من لدن حكٌم خبٌر}لوله: لال الطبري: " 

 .(1)"بما تإول إلٌه عوالبُها {خبٌر}
 .(5)"بمن ٌتمبل {خبٌر}بما أنزل ،  {حكٌم} ولٌل:" 
َلْت{ ]هود : وفً لوله تعالى:   ، وجوه من التفسٌر:[ٔ}أُْحِكَمْت آٌَاتُهُ ثُمَّ فُّصِ

 .(ٓٔ)أحدها : أحكمت آٌاته باألمر والنهً ثم فصلت بالثواب والعماب ، لاله الحسن

. وهذا مروي عن الحسن باألمر والنهًثم فصلت  بالثواب والعمابالثانً : أحكمت آٌاته 
 .(ٔٔ)أٌضا

الباطل ثم فصلت بالحبلل والحرام والطاعة والمعصٌة ، وهذا لول أحكمت آٌاته من الثانً: 
 .(ٕٔ)لتادة

الثالث : أحكمت آٌاته بؤن جعلت آٌات هذه السورة كلها محكمة ثم فصلت بؤن فسرت ، وهذا 
 .(ٖٔ)معنى لول مجاهد

 . (ٗٔ)الرابع : أحكمت آٌاته للمعتبرٌن ، وفصلت آٌاته للمتمٌن
 .(٘ٔ)ب ، وفصلت أحكامه على األبدانالخامس : أحكمت آٌاته فً الملو

سمعت عبد الرحمن  لال:" ،عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم عن أصبػ بن الفرجوالسادس: ما رواه 
، (ٙٔ)"لال: هً كلها محكمة ٌعنً: سورة هود {،الر كتاب أحكمت آٌاته}لرأ:  بن زٌد بن أسلم

لال: ثم ذكر دمحما ملسو هيلع هللا ىلص فحكم فٌها بٌنه وبٌن من خالفه، ولرأ: مثل الفرٌمٌن  {،فصلت}ٌعنً: لوله: "
اآلٌة كلها ثم ذكر لوم نوح فمال وعذبهم بعد طول نظره ثم هود ولرأ: نجٌنا هودا والذٌن آمنوا 

                                                                                                                                                                               
 هللا: ٌمال أن ذلن فً والصحٌح البمرة، سورة فً الممطعة األحرؾ على الكبلم تمدم، ولد ٗٙتفسٌر الجبللٌن: (ٔ)

 .بمراده أعلم
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .55ٙٔ/ٙ(:صٖٖٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .55ٙٔ/ٙ(:صٖ٘ٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٕٕ/٘ٔ(:ص25ٕ2ٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٕٕ/ٙٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٙ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٕٕٙ-ٕٕ٘/٘ٔ(:ص25ٔ2ٔ )-(25ٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٕٙ/٘ٔ(:ص25ٔ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٕٙ/٘ٔ(:ص25ٔ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٕٕ-2ٕٕ/٘ٔ(:ص25ٕٙٔ )-(25ٕٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
 . هكذا مرلم بالمطبوع!55٘ٔ/ٙ(:ص2ٖٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
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د بن ٌعنً: زٌ- معه برحمة منا فكان هذا تفصٌل ذلن وكان أوله محكما لال: وكان أبً ٌمول ذلن
 .(ٔ)"-أسلم

لوُل من لال: معناه: أحكم هللا آٌاته من الدََّخل والَخَلل والباطل،  لال الطبري: الصواب:"
لها باألمر والنهً ، «إحكام آٌات المرآن»و، إصبلحه وإتمانه« إحكام الشًء»وذلن أن ، ثم فصَّ

« تفصٌل آٌاته»وأما ، لِبَلهإحكامها من خلل ٌكون فٌها، أو باطل ٌمدر ذو زٌػ أن ٌطعن فٌها من 
 .(ٕ)"فإنه تمٌٌز بعضها من بعض، بالبٌان عما فٌها من حبلل وحرام، وأمٍر ونهً

 الفوابد:

المرآن الكرٌم محكمة كلها ال خلل فٌها وال باطل، منظمة بنظم محكم اللفظ والمعنى، أن  -ٔ
الة على ال تنالض فٌها وال اضطراب، مفصلة تفصٌبل تاما شامبل جمٌع الدالبل الد

التوحٌد والنبوة والبعث وؼٌرها، فهً كاملة الصورة والمعنى، محممة للمصالح البشرٌة 
 فً الدنٌا واآلخرة. ولوله: الذي خلمكم والذٌن من لبلكم دلٌل على وجود الصانع الخالك.

 :«الخبٌر»، و«الحكٌم»إثبات اسمٌن من اسمابه تعالى، وهما: -ٔ
 {آلر، تلن آٌات الكتاب الحكٌملال تعالى:}األشٌاء.هو المحكم لخلك "«: الحكٌم»فـ -

 [. ٔ :]هود {كتاب أحكمت آٌاته}[ ولال فً موضع آخر: ٔ:]ٌونس
الذي أحكمت آٌاته، صرؾ عن مفعل إلى ، هنا« الحكٌم»ـفدل على أن المراد ب

ومعنى اإلحكام لخلك األشٌاء، إنما ٌنصرؾ إلى إتمان التدبٌر فٌها، وحسن التمدٌر ، فعٌل
 .(ٖ) هال

 .(ٗ)أي:"العالم العارؾ بما كان وما ٌكون" «:الخبٌر»و -
لال الخطابً:"هو العالم بكنه الشىء، المطلع على حمٌمته، كموله تعالى: } 

ٌَْراً { ]الفرلان: [. ٌمال فبلن بهذا األمر خبٌر؛ وله به خبر، وهو أخبر به 5٘فَاْسؤْل بِِه َخبِ
صفة المخلولٌن إنما ٌستعمل فً نوع العلم الذي من فبلن؛ أي: أعلم. إال أن الخبر فً 

 ٌدخلة االختبار، وٌتوصل إلٌه باالمتحان، واالجتهاد، دون النوع المعلوم ببدابه  العمول.

سواء فٌما ؼمض من األشٌاء و فٌما لطؾ، وفٌما تجلى به  -سبحانه-وعلم هللا 
ٌها بممدمات من حس، منه وظهر. وإنما تختلؾ مدارن علوم اآلدمٌٌن الذٌن ٌتوصلون إل

وبمعاناة من نظر، وفكر؛ ولذلن لٌل لهم: لٌس الخبر كالمعاٌنة، وتعالى هللا عن هذه 
 .(٘)الصفات علوا كبٌرا"

: "أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على «الخبر»، و«العلم »والفرق بٌن 
 .(ٙ)حمابمها؛ ففٌه معنى زابد على العلم"

 
 المرآن

َ إِن نًِ لَكُْم ِمْنهُ نَِذٌٌر َوبَِشٌٌر )}أاَل  تَْعبُُدوا   [ٕ({ ]هود : ٕإاِل  ّللا 
 التفسٌر:

وإنزال المرآن وبٌان أحكامه وتفصٌلها وإحكامها؛ ألجل أن ال تعبدوا إال هللا وحده ال شرٌن له. 
ركم بثوابه. -أٌها الناس-إننً لكم   من عند هللا نذٌر ٌنذركم عمابه، وبشٌر ٌبّشِ

                                                             
 . هكذا مرلم بالمطبوع!55٘ٔ/ٙ(:صٕٖٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٕ/٘ٔتفسٌر الطبري (ٕ)
 .2ٗ-2ٖانظر: شؤن الدعاء، للخطابً: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٗجامع األصول: (ٗ)
 .ٖٙشؤن الدعاء: (٘)
 .2ٗابو هبلل العسكري: ،الفروق (ٙ)
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َ{ ]هود : ى:لوله تعال  وإنزال المرآن وبٌان أحكامه وتفصٌلها  ، أي:"[ٕ}أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ َّللاَّ
 .(ٔ)"وإحكامها؛ ألجل أن ال تعبدوا إال هللا وحده ال شرٌن له

َ{ ]هود : لوله تعالى:وفً    :(ٕ)، وجهان[ٕ}أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ َّللاَّ
 {.تَْعبُُدواْ إِالَّ َّللاََّ أاَلَّ :}أحدهما : أن كتبت فً الكتاب

 .{أاَلَّ تَْعبُُدواْ إِالَّ َّللاََّ :}الثانً : أنه أمر رسوله أن ٌمول للناس
من عند  -أٌها الناس-إننً لكم  ، أي:"[ٕ}إِنَّنًِ لَكُْم ِمْنهُ نَِذٌٌر َوبَِشٌٌر{ ]هود : لوله تعالى: 

ركم بثوابه  .(ٖ)"هللا نذٌر ٌنذركم عمابه، وبشٌر ٌبّشِ
 .(ٗ)"لال: مبشر بالجنة {،وبشٌر} ،من النار {نذٌر"}عن ابن عباس لال:  
لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا بنً عبد المطلب ٌا بنً فهر ٌا بنً أرأٌتم لو "عن ابن عباس لال:  

أخبرتكم أن خٌبل بسفح هذا الجبل ترٌد أن تؽٌر علٌكم صدلتمونً لالوا: نعم لال: فإنً نذٌر لكم 
 .(٘)"بٌن ٌدي عذاب شدٌد

 الفوابد:

دعوة المرآن صرٌحة تتجه نحو تحمٌك العبودٌة للخالك المنعم المتفضل، وتخصٌصه  -ٔ
وإفراده بالعبادة، دون أي أحد سواه، فاآلٌة مشتملة على األمر بعبادة هللا، ومنع عبادة 

 ؼٌر هللا.
عصاه بالعذاب، والتبشٌر بالرضوان وظٌفة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هً اإلنذار والتخوٌؾ لمن  -ٕ

 والجنة لمن أطاعه.
 

 المرآن
ى َوٌُْإِت كُل  ذِ  ٌِْه ٌَُمتِّْعكُْم َمتَاًعا َحَسنًا إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ ي فَْضٍل }َوأَِن اْستَْغِفُروا َرب كُْم ثُم  تُوبُوا إِلَ

ٌْكُْم َعذَاَب ٌَ   [ٖ({ ]هود : ْٖوٍم َكبٌٍِر )فَْضلَهُ َوإِْن تََول ْوا فَِإنًِّ أََخاُف َعلَ
 التفسٌر:

واسؤلوه أن ٌؽفر لكم ذنوبكم، ثم ارجعوا إلٌه نادمٌن ٌمتْعكم فً دنٌاكم متاًعا حسنًا بالحٌاة الطٌبة 
فٌها، إلى أن ٌحٌن أجلكم، وٌُعِط كل ذي فضل من علم وعمل جزاء فضله كامبل ال نمص فٌه، 

ا أدعوكم إلٌه فإنً أخشى ع  لٌكم عذاب ٌوم شدٌد، وهو ٌوم المٌامة. وإن تعرضوا عمَّ

ٌِْه{ ]هود : لوله تعالى:  واسؤلوه أن ٌؽفر لكم  ، أي:"[ٖ}َوأَِن اْستَْؽِفُروا َربَّكُْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَ
 .(ٙ)"ذنوبكم، ثم ارجعوا إلٌه نادمٌن

سمعت الفضل ٌمول: لول العبد: أستؽفر هللا لال: "عبد الصمد بن ٌزٌد، لال: عن  
 .(2)"تفسٌره: البلنً

ٌِْه{ ]هود : وفً لوله تعالى:   :(1)، ثبلثة وجوه[ٖ}َوأَِن اْستَْؽِفُروا َربَّكُْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَ
أحدهما : استؽفروه من سالؾ ذنوبكم ثم توبوا إلٌه من المستؤنؾ متى ولعت منكم . لال بعض 

 . (5)"اإٍلستؽفار ببل إلبلع توبة الكذابٌن"العلماء : 

                                                             
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .55ٙٔ/ٙ(:ص2ٖٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .55ٙٔ/ٙ(:صٖٙٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .55ٙٔ/ٙ(:ص1ٖٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٙ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖ/5، وتفسٌر المرطبً:ٙ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
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الثانً : أنه لدم ذكر االستؽفار ألن المؽفرة هً الؽرض المطلوب والتوبة هً السبب إلٌها ، 
 فالمؽفرة أوٌل فً الطلب وآخر فً السبب.

 .(ٔ). أفاده الماوردي: أن المعنى استؽفروه من الصؽابر وتوبوا إلٌه من الكبابر الثالث
ى{ ]هود : }ٌَُمتِّْعكُْم َمتَاًعا َحَسنًا إَِلى أَ لوله تعالى:  ٌمتْعكم فً دنٌاكم  ، أي:"[َٖجٍل ُمَسمًّ

 .(ٕ)"متاًعا حسنًا بالحٌاة الطٌبة فٌها، إلى أن ٌحٌن أجلكم
لال:  {،ٌمتعكم متاعا حسنا:"}(٘)مرة الهمذانً، و(ٗ)ابن عباس، و(ٖ)عن ابن مسعود 

 ."ٌمتعكم فً الدنٌا

 .(ٙ)"ٌعٌشكم عٌشا حسنا فً خفض ودعة وأمن وسعة لال البؽوي:أي:" 

 :(2)وجوهوفٌه ثبلثة  ،ٌعنً فً الدنٌا، [ٖ}ٌَُمتِّْعكُْم َمتَاًعا َحَسًنا{ ]هود : لوله تعالى:و 
 أحدها : أنه الحبلل الكافً .

 الثانً : أنه الذي ال كد فٌه وال طلب .
 الثالث : أنه الممترن بالصحة والعافٌة .

فؤنتم فً ذلن المتاع، فخذوه بطاعة هللا ومعرفة حمه  {،ٌمتعكم متاعا حسنا:"}عن لتادة  
 .(1)"فإن هللا منعم ٌحب الشاكرٌن، وأهل الشكر فً مزٌد من هللا، وذلن لضاإه الذي لضاه

ى{ ]هود : وفً لوله تعالى:}   ثبلثة وجوه: ،[ٖإِلَى أََجٍل ُمَسمًّ
، وعطاء (ٔٔ)وعطٌة ،(ٓٔ)عكرمة ، و(5)جبٌرأحدها : إلى ٌوم المٌامة ، لاله سعٌد بن 

 .(ٗٔ)والربٌع بن أنس ،(ٖٔ)والسدي ،(ٕٔ)الخراسانً

 .(٘ٔ)"لال أجل الساعة {،أجل مسمى"}ابن عباس، لوله: وروي عن  

 .(ٙٔ)"أجل البعث" وروي عن خالد بن مهران أنه لال: 

 .(1ٔ)، واختاره البؽوي(2ٔ)ابن عباسالثانً : إلى ٌوم الموت، لاله 
 .(5ٔ)"ما بٌن أن ٌخلك إلى أن ٌموت :"الحسنعن روي و

 .(ٔ)أٌضا ابن عباس وهو مروي عنالثالث : إلى ولت ال ٌعلمه إال هللا تعالى ، 

                                                             
 .ٙ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .55ٙٔ/ٙ(:صٓٗٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .55ٙٔ/ٙ(:صٓٗٙٓٔ( ، و)5ٖٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .55ٙٔ/ٙ(:صٓٗٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٓٙٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٙ٘ٗ/ٕ، والنكت والعٌون:ٓٙٔ/ٗانظر: تفسٌر البؽوي: (2)
 .552ٔ/ٙ(:صٔٗٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .552ٔ/ٙ(:صٕٗٙٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد552ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٓٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد552ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٔٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد552ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد552ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٖٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد552ٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗٔ)
 .552ٔ/ٙ(:صٖٗٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 سناد. حكاه دون ذكر اإل552ٔ/ٙتفسٌر ابن ابً حاتم: (ٙٔ)
 .552ٔ/ٙ(:صٗٗٙٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 .ٓٙٔ/ٗانظر: تفسٌر البؽوي: (1ٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد552ٔ/ٙتفسٌر ابن ابً حاتم: (5ٔ)
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أجل حٌاتن إلى أن تموت وأجل موتن إلى أن تبعث فؤنت بٌن أجلٌن  وروي عن لتادة:" 
 .(ٕ)"من هللا

وٌُعِط كل ذي فضل من علم  ، أي:"[ٖ: }َوٌُْإِت ُكلَّ ِذي فَْضٍل فَْضلَهُ{ ]هود لوله تعالى: 
 .(ٖ)"وعمل جزاء فضله كامبل ال نمص فٌه

 .(ٗ)"أي: وٌإت كل ذي عمل صالح فً الدنٌا أجره وثوابه فً اآلخرة لال البؽوي:" 
ل بفضل ماله أو لوته أو معروفه على ؼٌره  لااللطبري:"  ٌعنً: ٌثٌب كل من تفضَّ

 .(٘)"محتسبًا بذلن، مرًٌدا به وجه هللا  أجزَل ثوابه وفضله فً اآلخرة
 ، وجهان:[ٖ}َوٌُْإِت ُكلَّ ِذي فَْضٍل فَْضلَهُ{ ]هود : لوله تعالى:وفً  

 .(ٙ)العمل الصالح، لاله ابن عباس أحدهما : ٌهدٌه إلى
من زادت حسناته على سٌباته دخل الجنة، ومن زادت  البؽوي عن ابن عباس:"نمل  

سٌباته على حسناته دخل النار، ومن استوت حسناته وسٌباته كان من أصحاب األعراؾ، ثم 
 .(2)"ٌدخل الجنة بعد

 . (1)الثانً : ٌجازٌه علٌه فً اآلخرة ، على لول لتادة
 .(5) لول مجاهد عنىوهذا مٌجازٌه علٌه فً الدنٌا، والثالث: 
: ما احتسب به من مال أو عمل بٌده أو رجله {وٌإت كل ذي فضل فضله:"}عن مجاهد  

 .(ٓٔ)"أو كبلمه، وما تطول به من أمره كله

، لال: من عمل سٌبة كتبت  {وٌإت كل ذي فضل فضله"}عن ابن مسعود، فً لوله:  و 
علٌه سٌبة، ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات. فإن عولب بالسٌبة التً كان عملها فً 
الدنٌا بمٌت له عشر حسنات. وإن لم ٌعالب بها فً الدنٌا أخذ من الحسنات العشر واحدة، وبمٌت 

 .(ٔٔ)"له تسع حسنات. ثم ٌمول: هلن من ؼلب آحاُده أعشاَره!!

ا أدعوكم إلٌه ، أي:"[ٖ}َوإِْن تََولَّْوا{ ]هود : ى:لوله تعال   .(ٕٔ)"وإن تعرضوا عمَّ
لول تعالى ذكره: وإن أعرضوا عما دعوتُهم إلٌه،  من إخبلص العبادة  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)"اآللهة، وامتنعوا من االستؽفار هلل والتوبة إلٌه، فؤدبروا ُمَوّلٌِن عن ذلن هلل، وترن عبادة

 .(ٗٔ)"ٌعنً: الكفار، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهذه فً المإمنٌن عباس:"لال ابن  
ٌْكُْم َعذَاَب ٌَْوٍم َكبٌٍِر{ ]هود : لوله تعالى:  فإنً أخشى علٌكم  ، أي:"[ٖ}فَإِنًِّ أََخاُؾ َعلَ

 .(٘ٔ)"عذاب ٌوم شدٌد، وهو ٌوم المٌامة

                                                                                                                                                                               
 .552ٔ/ٙ(:صٙٗٙٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .552ٔ/ٙ(:ص٘ٗٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٓٙٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٖٕٓ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٓٙٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (2)
 .552ٔ/ٙ(:ص2ٗٙٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .552ٔ/ٙ(:ص1ٗٙٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .552ٔ/ٙ(:ص1ٗٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٔ/٘ٔ(:ص25ٖ2ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .551ٔ/ٙ(:ص5ٗٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
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، شؤنُه عظٌٍم {عذاب ٌوم كبٌرأخاؾ علٌكم })فإنً( ، أٌها الموم،  لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٔ)"َهْولُه، وذلن ٌوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم ال ٌظلمون

فٌه إضمار وتمدٌر : فمل لهم إنً أخاؾ علٌكم عذاب ٌوم كبٌر ٌعنً  لال الماوردي:" 
 .(ٕ)"ٌوم المٌامة وصفه بذلن لكبر األمور التً هً فٌه

 .(ٖ)"ٌمول: نكال {،عذاب"}ن ابن عباس، فً لوله: ع 

 الفوابد:

واجب اإلنسان االستؽفار، أي طلب المؽفرة من الشرن والذنوب، والتوبة واإلنابة إلى  -ٔ
هللا بالطاعة والعبادة، فمعنى لوله توبوا ارجعوا إلٌه بالطاعة والعبادة. لال بعض 

 .(ٗ)"اإٍلستؽفار ببل إلبلع توبة الكذابٌن"الصلحاء: 
اإللهً على اإلنسان المإمن الطابع أمر عظٌم  إن ثمرة االستؽفار والتوبة وهو الفضل -ٕ

واسع شامل الدنٌا واآلخرة، ففً الدنٌا تمتٌع إلى نهاٌة العمر الممدر بالمنافع من سعة 
الرزق ورؼد العٌش، وعدم االستبصال بالعذاب كما فعل بمن أهلن من األمم السابمة، 

ٌبات الحٌاة. وفً فالمتاع الحسن: ولاٌة من كل مكروه وأمر مخوؾ، واستمتاع بط
اآلخرة إٌتاء كل ذي عمل من األعمال الصالحة جزاء عمله. ودلت اآلٌة على أن لكل 

 إنسان أجبل واحدا فمط.
 

 المرآن
ٍء لَِدٌٌر ) ًْ ِ َمْرِجعُكُْم َوُهَو َعلَى كُّلِ َش  [ٗ({ ]هود : ٗ}إِلَى ّللا 

 التفسٌر:
وهو سبحانه لادر على بعثكم وحشركم إلى هللا رجوعكم بعد موتكم جمًٌعا فاحذروا عمابه، 

 وجزابكم.

ِ َمْرِجعُكُْم{ ]هود : لوله تعالى:   .(٘)"إلى هللا رجوعكم بعد موتكم ، أي:"[ٗ}إِلَى َّللاَّ
 .(ٙ)"لال: ٌرجعون إلٌه بعد الحٌاة {،إلى هللا مرجعكم"}عن أبً العالٌة لوله:  

 .(2)"لال: البر والفاجر {،إلى هللا مرجعكم"}عن الضحان لوله:  

ٍء لَِدٌٌر{ ]هود : لوله تعالى:  ًْ وهو سبحانه لادر على بعثكم  ، أي:"[ٗ}َوهَُو َعلَى ُكّلِ َش
 .(1)"وحشركم وجزابكم

 .(5)"أي: إن هللا على كل ما أراد بعباده من نممة أو عفو لدٌر لال دمحم بن إسحاق:" 
 الفوابد:

الموت إلى هللا تعالى المادر على كل شًء من ثواب مرجع أو معاد الخبلبك جمٌعا بعد  -ٔ
 وعماب. وهذا ترهٌب بعد الترؼٌب السابك.

                                                             
 .ٕٖٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2٘ٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٕ)
 .551ٔ/ٙ(:صٓ٘ٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖ/5، وتفسٌر المرطبً:ٙ٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .551ٔ/ٙ(:صٕ٘ٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .551ٔ/ٙ(:صٔ٘ٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .551ٔ/ٙ(:صٖ٘ٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
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وصؾ هللا نفسه بؤنه لادر على كل شًء، أراده: ال : إذ "«المدٌر»ومن اسمابه تعالى: -ٕ
 .(ٔ)"ٌعترضه عجز وال فتور

التام المدرة ال  :«المدٌر»و": ، لالعبد العزٌز لال الحلٌمًروي البٌهمً عن 
 .(ٕ)"ٌبلبس لدرته عجز بوجه

 المرآن
وَن وَ  ٌَْستَْغشُوَن ثٌَِابَُهْم ٌَْعلَُم َما ٌُِسرُّ َما ٌُْعِلنُوَن }أاََل إِن ُهْم ٌَثْنُوَن ُصُدوَرهُْم ِلٌَْستَْخفُوا ِمْنهُ أاََل ِحٌَن 

ُدوِر )  [٘({ ]هود : ٘إِن هُ َعِلٌٌم بِذَاِت الصُّ
 التفسٌر:

هإالء المشركٌن ٌضمرون فً صدورهم الكفر؛ ظنًا منهم أنه ٌخفى على هللا ما تضمره إن 
هم وعبلنٌتهم؟ إنه  نفوسهم، أال ٌعلمون حٌن ٌؽطُّون أجسادهم بثٌابهم أن هللا ال ٌخفى علٌه ِسرُّ

 علٌم بكل ما تُِكنُّه صدورهم من النٌات والضمابر والسرابر.

 سبب النزول:

 .(ٖ)"هذه اآلٌة فً األخنس بن شرٌك الثمفً  نزلت"لال ابن عباس : 

إن هإالء  ، أي:"[٘}أاََل ِإنَُّهْم ٌَثْنُوَن ُصُدوَرهُْم ِلٌَْستَْخفُوا ِمْنهُ{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"المشركٌن ٌضمرون فً صدورهم الكفر؛ ظنًا منهم أنه ٌخفى على هللا ما تضمره نفوسهم

 .(٘)"كان أحدهم ٌحنى ظهره، وٌستؽشً بثوبه لال أبو رزٌن:" 
 .(ٙ)"هذا حٌن ٌناجً بعضهم بعًضا لال ابن زٌد:" 
 .(2)"، ٌمول: ٌكنُّون{ٌثنون صدورهم"}عن ابن عباس لوله:  
 .(1)"ٌمول: ٌكتمون ما فً للوبهم وفً رواٌة أخرى عن ابن عباس:" 
ٌَثْنُوَن لوله تعالى:وفً    ، ألوال:[ُ٘صُدوَرهُْم ِلٌَْستَْخفُوا ِمْنهُ{ ]هود : }أاََل إِنَُّهْم 

 . (5)أحدها : ٌثنون صدورهم على الكفر لٌستخفوا من هللا تعالى ، لاله مجاهد
 .(ٔٔ)والزجاج (ٓٔ)خفوها عنه ، لاله الفراءلٌ -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : ٌثنونها على عداوة النبً 

ٌَّه ملسو هيلع هللا ىلص عن المنافمٌن ولال آخرون: إنما هذا لال الطبري:"  الذٌن كانوا  إخباٌر من هللا نب
ٌضمرون له العداوة والبؽضاء، وٌبدون له المحبة والمودة، أنهم معه وعلى دٌنه. ٌمول جل 
ثناإه: أال إنهم ٌطوون صدورهم على الكفر لٌستخفوا من هللا، ثم أخبر جل ثناإه أنه ال ٌخفى 

  .(ٕٔ)"علٌه سرابرهم وعبلنٌتهم

 . (ٖٔ)الثالث : ٌثنونها على ما أضمروه من حدٌث النفس لٌخفوه عن الناس ، لاله الحسن

                                                             
 .1٘شؤن الدعاء للخطابً: (ٔ)
 .ٔٔٔ/ٕات:االسما والصف (ٕ)
 .1٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕ٘/٘ٔ(:ص25ٗ2ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٕٙ/٘ٔ(:ص25٘ٓٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٖٕ/٘ٔ(:ص25٘٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٖٕ/٘ٔ(:ص25٘ٙٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٕٗ/٘ٔ(:ص25ٗ٘ٔ)-(25ٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٓٔ)
 .1ٖ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٖٕٙ-ٖٕ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
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ؼطوا رإوسهم وثنوا صدورهم لٌستخفوا منه  -ملسو هيلع هللا ىلص-الرابع : أن المنافمٌن كانوا إذا مّروا بالنبً 
 .(ٔ)عبد هللا بن شدادفبل ٌعرفهم ، لاله 

 .(ٕ). وهذا لول لتادةذلن لببل ٌسمعوا كتاب هللاكانوا ٌفعلون أنهم الخامس : 
أال حٌن }كانوا ٌحنون صدورهم لكٌبل ٌسمعوا كتاب هللا، لال تعالى: لال لتادة:" 

وذلن أخفى ما ٌكون ابن آدم، إذا حنى صدره {، ٌستؽشون ثٌابهم ٌعلم ما ٌسرون وما ٌعلنون
ه فً نفسه، فإن هللا ال ٌخفى   .(ٖ)"ذلن علٌهواستؽشى بثوبه، وأضمر همَّ

أن رجبلً لال إذا أؼلمت بابً وضربت ستري وتؽشٌت ثوبً وثنٌت صدري فمن ٌعلم والسادس: 
 بً ؟ فؤعلمهم هللا تعالى أنه ٌعلم ما ٌسرون وما ٌعلنون.

، «أاَل إِنَُّهْم تَثْنَْوِنً ُصُدوُرهُمْ »سمعت ابن عباس ٌمرأ "عن ابن أبً ملٌكة لال: وروي  
ٌؤتون النساء وال الؽابط إال ولد تؽشوا بثٌابهم، كراهة أن ٌُْفُضوا بفروجهم إلى لال: كانوا ال 

 .(ٗ)"السماء
أاَل إِنَُّهْم تَثْنَْوِنً »سمعت ابن عباس ٌمرإها:  لال: ، بن عباد بن جعفروعن دمحم 

وأن  ، لال: سؤلته عنها فمال: كان ناس ٌستحٌون أن ٌتخلَّوا فٌُْفُضوا إلى السماء،«ُصُدوُرهُمْ 
ٌْفُضوا إلى السماء  .(٘)"ٌصٌبوا ف

 .(ٙ)"«تَثْنَْونًِ ُصُدوُرهُمْ »ٌمول: {أال انهم ٌثنون صدورهم"}الضحان لوله: وروي عن  

، ولال ابن عباس: «أاَل إِنَُّهْم تَثْنَْوِنً ُصُدوُرهُمْ »أن ابن عباس لرأ "عن عكرمة: وروي  
، ٌستكبر، أو ٌستكّن من {ٌستؽشون ثٌابهم، }، الشنُّ فً هللا، وعمل السٌبات «تثنونً صدورهم»

ون وما ٌعلنون  .(2)"هللا، وهللا ٌراه، ٌعلم ما ٌسرُّ
وَن َوَما ٌُْعِلنُوَن{ ]هود : لوله تعالى:  أال  ، أي:"[٘}أاََل ِحٌَن ٌَْستَْؽشُوَن ثٌَِابَُهْم ٌَْعلَُم َما ٌُِسرُّ

هم وعبلنٌتهم؟  .(1)"ٌعلمون حٌن ٌؽطُّون أجسادهم بثٌابهم أن هللا ال ٌخفى علٌه ِسرُّ
 .(5)"، ٌمول: ٌؽطون رءوسهم{أال حٌن ٌستؽشون ثٌابهم"}عن ابن عباس:  
 ، لال: أخفى ما ٌكون اإلنسان إذا أسرَّ فً نفسه شٌبًا{ٌستؽشون ثٌابهم"}عن لتادة:  

ون وما وتؽطَّى بثوبه، فذلن أخفى م ا ٌكون، وهللا ٌطلع على ما فً نفوسهم، وهللا ٌعلم ما ٌسرُّ
 .(ٓٔ)"ٌعلنون

 .(ٔٔ)"فٌلبسون ثٌابهم استؽثوا بها على رءوسهم {،ٌستؽشون ثٌابهم}أما  :"عن السدي 

ٌمال منه: استؽشى ثوبه ، ٌعنً: ٌتؽشَّون ثٌابهم، ٌتؽطونها وٌلبسون لال الطبري:" 
ٌَابَُهمْ }وتؽّشاه، لال هللا:   :(ٕٔ)[ ، ولالت الخنساء2]سورة نوح:  {َواْستَْؽَشْوا ثِ

                                                             
 .ٖٕٗ-ٖٖٕ/٘ٔ(:ص25ٗٓٔ )-(25ٖ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٕ٘/٘ٔ(:ص25ٗ5ٔ(، و)25ٗ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٕ٘/ٙ(:ص25ٗ1ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٙ/٘ٔ(:ص25٘ٔٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٕٙ/٘ٔ(:ص25ٕ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
وهذا التؤوٌل الذي تؤّوله الضحان على  ("1ٖٕ/٘ٔ. لال الطبري: )2ٖٕ/٘ٔ(:ص25٘2ٔأخرجه الطبري) (ٙ)

 ".مذهب لراءة ابن عباس، إال أن الذي حدثنا، هكذا ذكر المراءة فً الرواٌة
 .2ٖٕ/٘ٔ(:ص25ٖ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٖٕ/٘ٔ(:ص25٘1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٕ٘/٘ٔ(:ص25ٗ5ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٓٓٓ/ٙ(:ص2ٓٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
ٌْلَ  فبِتُّ  أَِرْلتُ  إنًِّ: لبله تمول صخر، أخٌها مراثً فً شعرها من ،5ٓٔ: دٌوانها(ٕٔ)  كٌِحَلتْ  َكؤَنََّما...  َساِهَرةً  اللَّ

ٌْنًِ ارِ  َع  بِعُوَّ
 بتطوٌح تؤنس ساهرة فهً لٌبل، علٌها الهم ؼلبة من ترالبها، ،" النجوم أرعى: " ولولها. المذى"  العوار" 
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 (ٔ)"َوتَاَرةً أَتَؽَشَّى فَْضَل أَْطَماِري               أَْرَعى النُُّجوَم َوَما كُلِّْفُت ِرْعٌَتَِها 

وكؤن اآلٌة تمول: ال تظنوا أن تؽطٌتكم تحجبكم عن هللا بل هللا ٌعلم  لال الصابونً:" 
 .(ٕ)"سرابركم وزواهركم ال تخفى علٌه خافٌة من أحوالكم

ٌَابَُهمْ موله تعالى:}وفً المراد ب   :(ٖ)ألوالأربعة  ،[٘]هود :  {ِحٌَن ٌَْستَْؽشُوَن ثِ
صدورهم علٌه . وهللا تعالى ال ٌخفى علٌه أحدها : اللٌل ٌمصدون فٌه إخفاء أسرارهم فٌما ٌثنون 

ما ٌسرونه فً اللٌل وال ما ٌخفونه فً صدروهم ، فكنى عن اللٌل باستؽشاء ثٌابهم ألنهم 
 ٌتؽطون بظلمته كما ٌتؽطون إذا استؽشوا ثٌابهم .

ً من الكفار كانوا لشدة بؽضتهم لرسول هللا  هم ٌؽطون بها ٌستؽشون ثٌاب -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : أن لوما
 .(ٗ)وجوههم وٌصمون بها آذنهم حتى ال ٌروا شخصه وال ٌسمعوا كبلمه ، وهو معنى لول لتادة

بؤلسنتهم أنهم على طاعته ومحبته  -ملسو هيلع هللا ىلص-الثالث : أن لوماً من المنافمٌن كانوا ٌظهرون لرسول هللا 
 للوبهم كالمستؽشً بثٌابه . ، وتشتمل للوبهم على بؽضه ومعصٌته ، فجعل ما تشتمل علٌه

الرابع : أن لوماً من المسلمٌن كانوا ٌتنسكون بستر أبدانهم وال ٌكشفونها تحت السماء ، فبٌن هللا 
 تعالى أن المنسن ما اشتملت للوبهم علٌه من معتمد وما أظهروه من لول وعمل .

وَن َوَما ٌُْعِلنُونَ } وفً لوله تعالى:   :(٘)وجوهثبلثة  ،[٘:  ]هود ٌَْعلَُم َما ٌُِسرُّ
 أحدها : ما ٌسرون فً للوبهم وما ٌعلنون بؤفواههم .

 الثانً : ما ٌسرون من اإلٌمان وما ٌعلنون من العبادات .
 .(ٙ)الثالث : ما ٌسرون من عمل اللٌل وما ٌعلنون من عمل النهار ، لاله ابن عباس

لال: فً ظلمة اللٌل وفً أجواؾ  {،ٌعلم ما ٌسرون وما ٌعلنون:"}عن الحسنوروي  
 .(2)"بٌوتهم

ُدوِر{ ]هود : لوله تعالى:  إنه علٌم بكل ما تُِكنُّه صدورهم  ، أي:"[٘}إِنَّهُ َعِلٌٌم بِذَاِت الصُّ
 .(1)"من النٌات والضمابر والسرابر

ٌمول تعالى ذكره: إن هللا ذو علم بكل ما أخفته صدور خلمه، من إٌمان  لال الطبري:" 
فاحذروا أن ٌطلع علٌكم ربكم  ...وكفر، وحك وباطل، وخٌر وشر، وما تستجنُّه مما لم تُجنُّه بعد

وأنتم مضمرون فً ُصُدوركم الشّن فً شًء من توحٌده أو أمره أو نهٌه، أو فٌما ألزمكم 
 .(5)"فتهلكوا باعتمادكم ذلناإلٌمان به والتصدٌك، 

أي: بما فٌها من اإلرادات، والوساوس، واألفكار، التً لم ٌنطموا بها،  لال السعدي:" 
 .(ٓٔ)"سرا وال جهرا، فكٌؾ تخفى علٌه حالكم، إذا ثنٌتم صدوركم لتستخفوا منه

أي: ال ٌخفى علٌه ما فً صدورهم بما  ،وهللا علٌم بذات الصدور :"دمحم بن إسحاق عن  
 .(ٔ)"استخفوا به منكم

                                                                                                                                                                               

 جدٌد، لها ٌكون أن تبالً فبل وحزنها، حدادها طال: تمول. الثٌاب أخبلق ،" األطمار"  و. السماوات فً البصر
 على انطوت أو وبكت الحزٌن، فعل بؤطمارها تؽطت ؼلبها، ما وؼلبها سهرها طال فإذا ثٌابها، خلمان فً فهً

 .أحزانها
 .1ٖٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٕ٘/٘ٔ(:ص25ٗ5ٔ(، و)25ٗ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٓٓٓ/ٙ(:ص2ٔٙٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٔٓٓ/ٙ(:ص2ٕٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٕٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٖٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٖٙتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
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 .(ٕ)": ٌعلم تلن الساعة{،إنه علٌم بذات الصدور:"}عن الحسنو 

 الفوابد:

جهل المشركٌن، وشدة ضبللهم، أنهم }ٌثنون صدورهم{ أي: ٌمٌلونها بٌان  -ٔ
وبصره [ حاجبة لعلم هللا بؤحوالهم، 22ٖ}لٌستخفوا{ من هللا، فتمع صدورهم ]ص:

 .(ٖ)لهٌباتهم
سبحانه فهو ، صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزَّ وجلَّ  اْلِعْلمُ ، و«العلٌم»ومن اسمابه تعالى:  -ٕ

 .(ٗ)فبل ٌخفى علٌه شًء من األشٌاء، المحٌط علمه بكل شًء«العلٌم»
هو العالم بالسرابر والخفٌات التً ال ٌدركها علم «: العلٌم»لال الخطابً:" 

[. وجاء على بناء فعٌل ٖٕ:]لممان {إنه علٌم بذات الصدور}الخلك. كموله تعالى: 
 {وفوق كل ذي علم علٌم}: -سبحانه-للمبالؽة فً وصفه بكمال العلم، ولذلن لال 

منهم إلى نوع  فإن ذلن ٌنصرؾ -وإن كانوا ٌوصفون بالعلم-[. واآلدمٌون 2ٙ:]ٌوسؾ
من المعلومات، دون نوع، ولد ٌوجد ذلن منهم فً حال دون حال، ولد تعترضهم 
اآلفات فٌخلؾ علمهم الجهل، وٌعمب ذكرهم النسٌان، ولد نجد الواحد منهم عالما بالفمه 
ؼٌر عالم بالنحو وعالما بهما ؼٌر عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من األمور، وعلم 

وأحصى كل }[، ٕٔ:]الطبلق {لد أحاط بكل شًء علما}حمٌمة، وكمال  علم -سبحانه-هللا 
 .(٘)"[1ٕ :]الجن {شًء عددا

 
 المرآن

َها َوُمْستَْوَدَعَها كُلٌّ فًِ ِكتَا ِ ِرْزلَُها َوٌَْعلَُم ُمْستَمَر  ٍب ُمبٌٍِن }َوَما ِمْن َداب ٍة فًِ اِْلَْرِض إِال  َعلَى ّللا 
 [ٙ({ ]هود : ٙ)

 التفسٌر:
لمد تكفَّل هللا برزق جمٌع ما دبَّ على وجه األرض، تفضبل منه، وٌعلم مكان استمراره فً حٌاته 
وبعد موته، وٌعلم الموضع الذي ٌموت فٌه، كل ذلن مكتوب فً كتاب عند هللا مبٌن عن جمٌع 

 ذلن.

ِ ِرْزلَُها{ ]لوله تعالى:  ما من شًء  ، أي:"[ٙهود : }َوَما ِمْن َدابٍَّة فًِ اأْلَْرِض إِالَّ َعلَى َّللاَّ
 ً  .(ٙ)"ٌدب على وجه األرض من إنسان أو حٌوان إِال تكفَّل هللا برزله تفضبلً منه تعالى وكرما

كل  ٌعنً: {،وما من دابة فً األرض إال على هللا رزلها"}عن ابن عباس، لوله:  
 .(2)"دابة

 .(1)"ٌعنً: كّل دابة، والناُس منهم لال الضحان:" 

ما جاءها من رزق فمن  {،وما من دابة فً األرض إال على هللا رزلها:"}عن مجاهد  
 .(ٔ)"هللا، وربما لم ٌرزلها حتى تموت جوعا، ولكن ما كان من رزق لها فمن هللا

                                                                                                                                                                               
 .ٕٔٓٓ/ٙ(:ص2ٖٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٔٓٓ/ٙ(:ص2ٗٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٖٙانظر: تفسٌر السعدي: (ٖ)
 .11ٔ/ٔانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة، البن عثٌمٌن: (ٗ)
 .2٘شؤن الدعاء: (٘)
 .ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٔٓٓ/ٙ(:ص2٘ٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٔٗ/٘ٔ(:ص25ٙٔٔأخرجه الطبري) (1)
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َها َوُمْستَْوَدَعَها{ ]هود : لوله تعالى:  وٌعلم مكان استمراره فً  ، أي:"[ٙ}َوٌَْعلَُم ُمْستَمَرَّ
 .(ٕ)"حٌاته وبعد موته، وٌعلم الموضع الذي ٌموت فٌه

َها َوُمْستَْوَدَعَها{ ]هود : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[ٙ}َوٌَْعلَُم ُمْستَمَرَّ
 .(ٖ)لاله ابن عباس أحدها : مستمرها حٌث تؤوي ، ومستودعها حٌث تموت.

: حٌث تموت، ومن {مستودعها}أٌام حٌاتها، و، {مستمرها"}لال: ، عن الربٌع بن أنسو
  .(ٗ)"حٌث تبعث

، (ٙ)سعٌد بن جبٌر، و(٘)ابن عباسالثانً : مستمرها فً الرحم ، ومستودعها فً الصلب ، لاله 
 .(1)، والضحان(2)ومجاهد

وروي عن ابن  ، (5)"المستمر: ما كان فً أرحام النساء"عن ابن عباس لال: وروي 
مسعود ولٌس بن أبً حاتم وأبً عبد الرحمن السلمً وعطاء ومجاهد والنخعً والضحان ولتادة 

 .(ٓٔ)والسدي وعطاء الخراسانً نحو ذلن

وروي، عن لٌس  .(ٔٔ)"لال: ما كان فً أصبلب الرجال {،ومستودع:"}عن ابن عباس و 
وسعٌد بن جبٌر ومجاهد وأبً عبد الرحمن السلمً وعطاء بن أبً رباح وإبراهٌم النخعً ودمحم 

 .(ٕٔ)بن كعب المرظً ولتادة والسدي والضحان وعطاء الخراسانً نحو ذلن

وهو أحد لولً  .(ٖٔ)"المستودع: فً أرحام النساء"لال: ، إبراهٌم بن دمحم بن الحنفٌةوعن  
 .(ٗٔ)رباح ولول زٌد بن علً ابن الحسٌن عطاء بن أبً

 .(٘ٔ). لاله عبدهللا بن مسعود، حٌث تموت«المستودع»و ، فً الرحم ،«المستمر» الثالث :
 مستمرها فً الدنٌا ، ومستودعها فً اآلخرة. والرابع: 
 .(ٙٔ)"فً الدنٌا {،مستمرها"}:بن مسعود عبد هللاروي عن  

 .(2ٔ)"لال: مستمرها فً األرض {،ٌعلم مستمرها:}عن ابن عباس  

 : أن مستمرها فً اآلخرة من جنة أو نار ، ومستودعها فً الملب من كفر أو إٌمان.والخامس
 .(ٔ)أفاده الماوردي

                                                                                                                                                                               
 .ٕٔٓٓ/ٙ(:ص2ٙٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
، ٕٔٓٓ/ٙ(:ص22ٙٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٔٗ/٘ٔ(:ص25ٕٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)

 .ٖٕٓٓ/ٙ(:ص1ٙٙٓٔو)
.أخرج الجزء األخٌر ٖٕٓٓ/ٙ(:ص12ٙٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٖٕٗ/٘ٔ(:ص252ٓٔأخرجه الطبري) (ٗ)

 من كبلمه.
 .ٕٕٗ/٘ٔ(:ص25ٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٕٓٓ-ٕٕٓٓ/ٙ(:ص1٘ٙٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕٗ/٘ٔ(:ص25ٙ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٕٗ/٘ٔ(:ص25ٙ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٕٓٓ/ٙ(:ص25ٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٕٕٓٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٓٔ)
 .ٖٕٓٓ/ٙ(:ص11ٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٖٕٓٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕٔ)
 .ٕٗٓٓ-ٖٕٓٓ/ٙ(:ص5ٔٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 . ٕٗٓٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٗٔ)
 .ٕٕٗ/٘ٔ(:ص25ٙ1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٕٕٓٓ/ٙ(:ص1ٓٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .ٕٕٓٓ/ٙ(:ص1ٔٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
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، حٌث تستمر فٌه، وذلن مؤواها الذي تؤوي إلٌه {وٌعلم مستمرها}لوله:  لال الطبري:" 
ألن هللا جل  ...إما بموتها، فٌه، أو دفنهاالموضع الذي ٌودعها، {ومستودعها، }لٌبل أو نهاًرا 

ثناإه أخبر أن ما رزلت الدواب من رزق فمنه، فؤولى أن ٌتبع ذلن أن ٌعلم مثواها ومستمرها 
 .(ٕ)" دون الخبر عن علمه بما تضمنته األصبلب واألرحام

 مبٌن ذلن مكتوب فً كتاب عند هللا ، أي:"[ٙ}ُكلٌّ فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"عن جمٌع ذلن

 .(ٗ)"لال: كل ذلن فً كتاب، عند هللا مبٌن {،فً كتاب مبٌن"}عن لتادة، لوله:  

عدد كل دابة، ومبلػ أرزالها، ولدر لرارها فً مستمرها، ومدة لبثها  لال الطبري:أي: " 
ذلن مثبت ، ٌبٌن لمن لرأه أن {مبٌن}فً مستودعها. كل ذلن فً كتاب عند هللا مثبت مكتوب 

وهذا إخباٌر من هللا جل ثناإه الذٌن كانوا ٌثنون صدورهم ، مكتوب لبل أن ٌخلمها وٌوجدها
لٌستخفوا منه، أنه لد علم األشٌاء كلها، وأثبتها فً كتاب عنده لبل أن ٌخلمها وٌوجدها، ٌمول لهم 

وي علٌه تعالى ذكره: فمن كان لد علم ذلن منهم لبل أن ٌوجدهم، فكٌؾ ٌخفى علٌه ما تنط
 .(٘)"نفوسهم إذا ثنوا به صدورهم، واستؽشوا علٌه ثٌابهم؟

 الفوابد:

كل شًء من سماء وأرض وذي روح وشجر وؼٌر ذلن فاهلل خالمه، وكل دابة على أن  -ٔ
 .(ٙ)وٌعلم مستمرها ومستودعها هللا رزلها،

من  "الرزاق لجمٌع المخلولات، فماللخلك، فاهلل تعالى هو أن هللا تعالى ضمن الرزق  -ٕ
 .(2)"موجود فً العالم العلوي والعالم السفلً إال متمتع برزله مؽمور بكرمه

 ورزله نوعان:
أحدهما: الرزق النافع الذي ال تبعة فٌه وهو موصل للعبد إلى أعلى الؽاٌات، وهو الذي 

افعة على ٌد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بهداٌته وإرشاده، وهو نوعان أٌضا: رزق الملوب بالعلوم الن
واإلٌمان الصحٌح، فإن الملوب ال تصلح وتفلح وال تشبع حتى ٌحصل لها العلم بالحمابك 
النافعة والعمابد الصاببة، ثم التخلك باألخبلق الجمٌلة، والتنزه عن األخبلق الرذٌلة، وما 

 جاء به الرسول كفٌل باألمرٌن على أكمل وجه ببل طرٌك لها إال من طرٌمه.
 ٌؽنً هللا عبده بحبلله عن حرامه وبفضله عمن سواه.والنوع الثانً: أن 

واألول هو الممصود األعظم وهذا وسٌلة إلٌه ومعٌن له فإذا رزق هللا العبد العلم 
النافع واإلٌمان الصحٌح والرزق الحبلل والمناعة بما أعطاه هللا منه، فمد تمت أموره 

هو الذي مدحته النصوص  واستمامت أحواله الدٌنٌة والبدنٌة وهذا النوع من الرزق
 النبوٌة واشتملت علٌه األدعٌة النافعة.

وأما النوع الثانً، وهو إٌصال الباري جمٌع األلوات التً تتؽذي بها المخلولات 
برها وفاجرها المكلفون وؼٌرهم فهذا لد ٌكون من الحرام كما ٌكون من الحبلل، وهذا 

، فإن أرٌد النوع األول وهو الرزق فصل النزاع فً مسؤلة هل الحرام ٌسمى رزلاً أم ال
العبد إذا سؤل ربه أن ٌرزله فبل ٌرٌد  المطلك الذي ال تبعة فٌه فبل ٌدخل فٌه الحرام فإن

                                                                                                                                                                               
 .5٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٕٗ، ٕٔٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٗٓٓ/ٙ(:ص5ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٕٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕ٘٘/ٖانظر: االعتصام للشاطبً: (ٙ)
 .1ٕٔ: الشافٌة الكافٌة وضٌحت (2)
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 -به إال الرزق النافع فً الدٌن، والبدن وهو النوع األول، وإن أرٌد به مطلك الرزق 
 على هللا رزلها.فهو داخل فٌه، فما من دابة على األرض إال  -وهو النوع الثانً 

 .(ٔ)ومثل هذا ٌمال فً النعمة والرحمة ونحوها
فً لوله: }وما من دابة فً األرض إال على هللا « دابة»سمى اإلنسان أن هللا تعالى  -ٖ

ولٌس اإلنسان ٌسمى دابة فً العرؾ حتى لو حلؾ حالؾ: لٌركبن دابة، لم  ،رزلها{
ٌجزه ركوب إنسان وال ؼٌره سوى الدابة المعروفة، فإذا أطلك اللفظ عن المرابن حمل 

 .(ٕ)على العرفٌة، وإذا جاء لؽٌر ذلن، فمع المرابن
 

 المرآن
ِة أٌَ اٍم َوَكاَن َعْرشُهُ َعلَى اْلَماِء ِلٌَْبلَُوكُْم أٌَُّكُْم أَْحَسُن }َوهَُو ال ِذي َخلََك الس َماَواِت َواِْلَْرَض فًِ ِست  

({ 9ُمبٌٌِن ) َعَماًل َولَئِْن لُْلَت إِن كُْم َمْبعُوثُوَن ِمْن بَْعِد اْلَمْوِت لٌََمُولَن  ال ِذٌَن َكفَُروا إِْن َهذَا إاِل  ِسْحرٌ 
 [9]هود : 
 التفسٌر:

السماوات واألرض وما فٌهن فً ستة أٌام، وكان عرشه على الماء لبل ذلن؛ وهو الذي خلك 
لٌختبركم أٌكم أحسن له طاعةً وعمبل وهو ما كان خالًصا هلل موافمًا لما كان علٌه رسول هللا 

لهإالء المشركٌن من لومن: إنكم مبعوثون أحٌاًء بعد موتكم،  -أٌها الرسول-ملسو هيلع هللا ىلص. ولبن للت 
 رعوا إلى التكذٌب ولالوا: ما هذا المرآن الذي تتلوه علٌنا إال سحر بٌِّن.لسا

َماَواِت َواأْلَْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم{ ]هود : لوله تعالى:  وهو  ، أي:"[2}َوُهَو الَِّذي َخلََك السَّ
 .(ٖ)"الذي خلك السماوات واألرض وما فٌهن فً ستة أٌام

وكان عرشه على الماء لبل  ، أي:"[2لَى اْلَماِء{ ]هود : }َوَكاَن َعْرشُهُ عَ لوله تعالى: 
 .(ٗ)"ذلن

لٌختبركم أٌكم أحسن له طاعًة  ، أي:"[2}ِلٌَْبلَُوكُْم أٌَُّكُْم أَْحَسُن َعَمبًل{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(٘)"وعمبل وهو ما كان خالًصا هلل موافًما لما كان علٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٌمول تعالى ذكره: وهو الذي خلك السموات واألرض أٌها الناس، وخلمكم  الطبري:"لال  
 .(ٙ)"، ٌمول: أٌكم أحسن له طاعة{أٌكم أحسن عمبل} ،، ٌمول: لٌختبركم {لٌبلوكم}فً ستة أٌام 

 .(2)"ٌعنً: لٌخبركم {،لٌبلوكم:"}عن لتادة  

 .(1)"لال: الثملٌن {،لٌبلوكم"}فً لوله:  ،عن ابن جرٌج 

 .(5)"عن أبً عجبلن لال: لال هللا: لٌبلوكم أٌكم أحسن عمبل ولم ٌمل أكثر عمبل 

ٌَْبلَُوكُْم أٌَُّكُْم أَْحَسُن َعَمبًل{ ]هود : لوله تعالى:وفً    ، أربعة وجوه:[2}ِل
 .(ٔ)أحدها : ٌعنً أٌكم أتم عمبًل ، لاله لتادة

                                                             
 الحك، و5ٕٔو 1ٕٔللسعدي:  الشافٌة الكافٌة توضٌح، وٕ٘ٓ-ٕٗٓللسعدي:اسماء هللا الحسنى انظر:  (ٔ)

 ..1٘ للسعدي: المبٌن الواضح
 .55ٔ/ٕانظر: العواصم والمواصم: (ٕ)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٓ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٙٓٓ/ٙ(:ص2ٓٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٙٓٓ/ٙ(:ص2ٓٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 . هكذا مرلم بالمطبوع!ٕٙٓٓ/ٙ(:ص2ٓٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)



ٕ5ٖ 
 

 .(ٕ)الثانً : أٌكم أزهد فً الدنٌا ، وهو لول سفٌان
 .(ٖ)الثالث : أٌكم أكثر شكراً ، لاله الضحان

أٌَُكُم أَْحَسُن } هذه اآلٌة: تبل :"-ملسو هيلع هللا ىلص-الرابع : ما روى كلٌب بن وابل عن ابن عمر أن النبً 
 .(ٗ)"لال: أٌكم أحسن عمبل وأورع عن محارم هللا، وأسرع فً طاعة هللا؟ {،َعَمبلً 

أٌها -ولبن للت  ، أي:"[2إِنَّكُْم َمْبعُوثُوَن ِمْن بَْعِد اْلَمْوِت{ ]هود : }َولَبِْن لُْلَت لوله تعالى: 
 .(٘)"لهإالء المشركٌن من لومن: إنكم مبعوثون أحٌاًء بعد موتكم -الرسول
لٌمولنَّ الكفار  ، أي:"[2}لٌََمُولَنَّ الَِّذٌَن َكَفُروا إِْن َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبٌٌِن{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"المنكرون للبعث والنشور ما هذا المرآن إِال سحٌر واضح مكشوؾ
 الفوابد:

أن العرش مخلوق من مخلولات هللا تعالى خلمه وأوجده، لال تعالى }َوهَُو َربُّ اْلعَْرِش  -ٔ
[ ، فالعرش موصوؾ بؤنه مربوب وكل مربوب مخلوق، فالعرش 5ٕٔاْلعَِظٌِم{ ]التوبة 

 مخلولات هللا. مخلوق من
وأما مسؤلة خلك العرش فمد جاء ذكرها فً حدٌث أبً رزٌن العمٌلً لال: للت: 
ٌا رسول هللا، أٌن كان ربنا لبل أن ٌخلك خلمه؟ لال: "كان فً عما ما تحته هواء وما 

 .(2)فوله هواء، ثم خلك عرشه على الماء"

 

السموات واألرض، لال دلت اآلٌات واألحادٌث على أن خلك العرش متمدم على خلك  -ٕ
تعالى }َوهَُو الَِّذي َخلَك السََّماَواِت َواألَْرَض فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم َوَكاَن َعْرشُهُ َعلَى اْلَماء{ ]هود 

[ ، فاآلٌة تدل على أن العرش كان موجوداً على الماء لبل خلك السموات واألرض 2
ً هللا عنه الذي جاء فٌه وٌإٌد تفسٌر اآلٌة بهذا المعنى حدٌث عمران بن حصٌن رض

أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "كان هللا ولم ٌكن شًء لبله وكان عرشه على الماء وكتب فً الذكر 
 .(1)كل شًء ثم خلك السموات واألرض"

ٌَاةَ ِلٌَْبلَُوكُمْ }من ِحكمه تعالى فً خلمه: االبتبلء، لال تعالى: أنه  -ٖ ]الملن:  {َخلََك اْلَمْوَت َواْلَح
]الكهؾ:  {إِنَّا َجعَْلنَا َما َعلَى األَْرِض ِزٌنَةً لََها ِلنَْبلَُوهُْم أٌَُُّهْم أَْحَسُن َعَمبَلً }[ ولال تعالى: ٕ
ٌَْبلَُوكُْم }[، 2 ٌَّاٍم َوَكاَن َعْرشُهُ َعلَى اْلَماء ِل َوهَُو الَِّذي َخلَك السََّماَواِت َواألَْرَض فًِ ِستَِّة أَ

 [.2]هود:  {ْحَسُن َعَمبلً أٌَُّكُْم أَ 
 

 المرآن
ٌْسَ  ٍة َمْعُدوَدٍة لٌََمُولُن  َما ٌَْحبِسُهُ أاََل ٌَْوَم ٌَؤْتٌِِهْم لَ ْرنَا َعْنُهُم اْلعَذَاَب إِلَى أُم   َمْصُروفًا }َولَئِْن أَخ 

 [1({ ]هود : 1َعْنُهْم َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزئُوَن )
 التفسٌر:

                                                                                                                                                                               
 .ٕٙٓٓ/ٙ(:ص2ٓ1ٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕٙٓٓ/ٙ(:ص2ٓ2ٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5٘ٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/٘ٔ(:ص2515ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٙ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
(. ٔٗٔٙ( )1/ ٗٔ) حبان وابن ،(ٖٖٕٙٔ( )ٔٔ/ ٗ) وأحمد ،(1ٕٔ) ماجه وابن ،(5ٖٓٔ) الترمذي رواه(2)

 .حسن وإسناده ماجه، وابن الترمذي رواه(: ٕٙ( )العلو) فً الذهبً ولال حسن، حدٌث هذا: الترمذي لال
ُ  اَلِّذي َوهُوَ } تعالى لوله فً جاء ما باب الخلك، بدء كتاب صحٌحه، فً البخاري أخرجه(1)  ٌُِعٌُدهُ  ثُمَّ  اَلَخْلكَ  ٌَْبَدأ

 .(5ٖٓٔ رلم ،1ٕٙ/ٙ) الباري فتح: انظر{ . َعلٌَهِ  أَْهَونُ  َوهُوَ 
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رنا عن هإالء المشركٌن العذاب إلى أجل معلوم فاستبطإوه، لٌمولُنَّ استهزاء وتكذًٌبا:  ولبن أخَّ
أي شًء ٌمنع هذا العذاب من الولوع إن كان حمًا؟ أال ٌوم ٌؤتٌهم ذلن العذاب ال ٌستطٌع أن 
ٌصرفه عنهم صارؾ، وال ٌدفعه دافع، وأحاط بهم من كل جانب عذاب ما كانوا ٌستهزبون به 

 لبل ولوعه بهم.

ٍة َمْعُدوَدٍة{ ]هود : لوله تعالى:  ْرَنا َعْنُهُم اْلعَذَاَب إِلَى أُمَّ رنا  ، أي:"[1}َولَبِْن أَخَّ ولبن أخَّ
 .(ٔ)"عن هإالء المشركٌن العذاب إلى مدةٍ من الزمن للٌلة

ٌمول تعالى ذكره: ولبن أخرنا عن هإالء المشركٌن من لومن، ٌا دمحم،  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"، وولت محدود وسنٌن معلومة{أمة معدودة}العذاَب فلم نعجله لهم، وأنسؤنا فً آجالهم إلى 

ٍة َمْعُدوَدةٍ{ ]هود : لوله تعالى:وفً   ْرنَا َعْنُهُم اْلعَذَاَب إَِلى أُمَّ  ، وجهان:[1}َولَبِْن أَخَّ
 .(ٖ)أحدهما : ٌعنً إلى فناء أمة معلومة ، ذكره علً بن عٌسى

وجمهور ، (2)والضحان ،(ٙ)ولتادة ،(٘)ومجاهد ،(ٗ)الثانً : إلى أجل معدود، لاله ابن عباس
المفسرٌن . وتكون األمة عبارة عن المدة ، واصلها الجماعة فعبر بها عن المدة لحلولها فً مدة 

. 
ٌَمُولُنَّ لوله تعالى:  لٌمولُنَّ استهزاء وتكذٌبًا: أي شًء ٌمنع  ، أي:"[1َما ٌَْحبِسُهُ{ ]هود : }لَ

 .(1)"هذا العذاب من الولوع إن كان حًما؟
 .(5)"، لال: للتكذٌب به، أو أنه لٌس بشًء{لٌمولن ما ٌحبسه"}عن ابن جرٌج لال لوله:  

ٌَْس َمْصُروفًا لوله تعالى:  أال ٌوم ٌؤتٌهم ذلن  ، أي:"[1َعْنُهْم{ ]هود : }أاََل ٌَْوَم ٌَؤْتٌِِهْم َل
 .(ٓٔ)"العذاب ال ٌستطٌع أن ٌصرفه عنهم صارؾ، وال ٌدفعه دافع

العذاُب  {أال ٌوم ٌؤتٌهم}ٌمول تعالى ذكره تحمٌمًا لوعٌده وتصحًٌحا لخبره:  لال الطبري:" 
ٌدفعه عنهم دافع، ، ٌمول: لٌس ٌصرفه عنهم صارؾ، وال {لٌس مصروفًا عنهم}الذي ٌكذبون به 

 .(ٔٔ)"ولكنه ٌحل بهم فٌهلكهم
ٌَمُولُنَّ َما ٌَْحبِسُهُ{ ]هود : لوله تعالى:وفً    :(ٕٔ)، وجهان[1}لَ

 أحدهما : أنهم لالوا ذلن تكذٌباً للعذاب لتؤخره عنهم .
 الثانً : أنهم لالوا ذلن استعجاالً للعذاب واستهزاء ، بمعنى ما الذي حبسه عنا ؟

وأحاط بهم من كل  ، أي:"[1}َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه ٌَْستَْهِزبُوَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)"جانب عذاب ما كانوا ٌستهزبون به لبل ولوعه بهم

ٌمول: ونزل بهم وأصابهم الذي كانوا به ٌسخرون من عذاب هللا. وكان  لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)"؟«هبل تؤتٌنا»و ،{ما ٌحبسه}استهزاُإهم به الذي ذكره هللا، لٌلهم لبل نزوله 

 .(ٔ)"ولع بهم العذاب الذي استهزءوا به ٌمول: لال السدي:" 

                                                             
 .ٙ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕٕٕانظر: التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٕ٘/٘ٔ(:ص255ٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٗ٘-ٖٖ٘/٘ٔ(:ص2555ٔ )-(255ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٕ٘/٘ٔ(:ص255ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٕ٘/٘ٔ(:ص255٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٗ٘/٘ٔ(:ص1ٕٓٓٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٗ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٓٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٕٗ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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، لال: ما جاءت به أنبٌاإهم من {وحاق بهم ما كانوا به ٌستهزبون"}عن مجاهد:  
 .(ٕ)"الحك

 الفوابد:

 تمرٌر مبدأ البعث اآلخر بعد تمرٌر األلوهٌة هلل تعالى. -ٔ
هللا تعالى ألهل معصٌته، فإنه لد ٌؤخذهم فجؤة وهم ال  ال ٌنبؽً االؼترار بإمهال -ٕ

 ٌشعرون.
 

 المرآن
ْنَساَن ِمن ا َرْحَمةً ثُم  َنَزْعنَاَها ِمْنهُ إِن هُ لٌََئُوٌس َكفُوٌر )  [7({ ]هود : 7}َولَئِْن أَذَْلنَا اإْلِ

 التفسٌر:
منه، إنه لَشدٌد الٌؤس من  ولبن أعطٌنا اإلنسان ِمنَّا نعمة من صحة وأمن وؼٌرهما، ثم سلبناها

 رحمة هللا، َجحود بالنعم التً أنعم هللا بها علٌه.

ْنَساَن ِمنَّا َرْحَمةً{ ]هود : لوله تعالى:  ولبن أعطٌنا اإلنسان ِمنَّا  ، أي:"[5}َوَلبِْن أَذَْلنَا اإْلِ
 .(ٖ)"نعمة من صحة وأمن وؼٌرهما

ٌمول تعالى ذكره: ولبن أذَلنا اإلنسان منّا رخاء وسعةً فً الرزق  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"والعٌش، فبسطنا علٌه من الدنٌا  وهً "الرحمة " التً ذكرها تعالى ذكره فً هذا الموضع

 .(٘)"ثم سلبناها منه ، أي:"[5}ثُمَّ َنَزْعنَاَها ِمْنهُ{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"لن، فؤصابته مصابب أجاحته فذهبت بهٌمول: ثم سلبناه ذ لال الطبري:" 
إنه لَشدٌد الٌؤس من رحمة هللا، َجحود  ، أي:"[5}إِنَّهُ َلٌَبُوٌس َكفُوٌر{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(2)"بالنعم التً أنعم هللا بها علٌه
 .(1)"ٌمول: ٌظل لَنًِطا من رحمة هللا، آًٌسا من الخٌر لال الطبري:" 
ٌخبر تعالى عن اإلنسان وما فٌه من الصفات الذمٌمة ، إال من رحم هللا  لال ابن كثٌر:" 

من عباده المإمنٌن ، فإنه إذا أصابته شدة بعد نعمة ، حصل له ٌؤس ولنوط من الخٌر بالنسبة 
ٌَْرج  بعد ذلن فرجا  .(5)"إلى المستمبل ، وكفر وجحود لماضً الحال ، كؤنه لم ٌر خٌرا ، ولم 

 .(ٓٔ)"ٌمول: إذا ابتلى بببلء ثم ٌصبر علٌه {،إنه لٌإس كفور"}ن لتادة، لوله: ع 

ولبن أذلنا اإلنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لٌإس "}عن ابن جرٌج فً لوله:  
ٌا ابن آدم أما كانت نعمة من هللا عز وجل من السعة واألمن والعافٌة فكفور لما بن  {،كفور

منها، وإذا نزعت منن ٌبتؽً بن فراؼن وعملن فٌبوس من روح هللا، لنوط من رحمته كذلن أي 
 .(ٔٔ)"المنافك والكافر، ٌبوس أن ٌرجع ما كان به منها، كفور لما كان من به

 
 المرآن

                                                                                                                                                                               
 .2ٕٓٓ/ٙ(:ص2ٔ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘٘/٘ٔ(:ص1ٖٓٓٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕ٘٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕ٘٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕ٘٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٖٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٕٓٓ/ٙ(:ص2ٔ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٓٓ/ٙ(:ص2ٔٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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ٌِّئَاُت َعنًِّ إِن هُ لَفَِرٌح فَُخوٌر )}َولَئِْن أَذَْلنَ  اَء َمس تْهُ لٌََمُولَن  َذَهَب الس  ({ ]هود ٓٔاهُ نَْعَماَء بَْعَد َضر 
 :ٔٓ] 

 التفسٌر:
ولبن بسطنا لئلنسان فً دنٌاه ووسَّعنا علٌه فً رزله بعد ضٌك من العٌش، لٌمولَنَّ عند ذلن: 

 لبَِطر بالنعم، مبالػ فً الفخر والتعالً على الناس.ذهب الضٌك عنً وزالت الشدابد، إنه 

اَء َمسَّتْهُ{ ]هود : لوله تعالى:  ولبن بسطنا لئلنسان  ، أي:"[ٓٔ}َولَبِْن أَذَْلنَاهُ نَْعَماَء بَْعَد َضرَّ
 .(ٔ)"فً دنٌاه ووسَّعنا علٌه فً رزله بعد ضٌك من العٌش

ٌمول تعالى ذكره: ولبن نحن بسطنا لئلنسان فً دنٌاه، ورزلناه رخاًء فً  لال الطبري:" 
 {،ولبن أذلناه نعماء}التً لال هللا جل ثناإه:  عٌشه، ووسعنا علٌه فً رزله، وذلن هً النّعم

 .(ٕ)"، ٌمول: بعد ضٌك من العٌش كان فٌه، وعسرة كان ٌعالجها{بعد ضراء مسته}ولوله: 
ٌَمُولَنَّ ذََهَب السٌَِّّبَاُت َعنًِّ{ ]هود : لوله تعالى:  لٌمولَنَّ عند ذلن: ذهب  ، أي:"[ٓٔ}لَ

 .(ٖ)"الضٌك عنً وزالت الشدابد
ٌمول تعالى ذكره: لٌمولن عند ذلن: ذهب الضٌك والعسرة عنً، وزالت  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"الشدابد والمكاره
 .(٘)" هذا ضٌم وال سوءأي : ٌمول : ما بمً ٌنالنً بعد  لال ابن كثٌر:" 
ةً باهلل وجراءة علٌه{ذهب السٌبات عنً"}عن ابن جرٌج لوله:    .(ٙ)"، ِؼرَّ

إنه لبَِطر بالنعم، مبالػ فً الفخر  ، أي:"[ٓٔ}إِنَّهُ َلفَِرٌح فَُخوٌر{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(2)"والتعالً على الناس

 .(1)" أي : فرح بما فً ٌده ، بطر فخور على ؼٌره لال ابن كثٌر:" 
، التً ٌعطاها مسرور بها ٌمول تعالى ذكره: إن اإلنسان لفرح بالنعم لال الطبري:" 

، ٌمول: ذو فخر بما نال من السعة فً الدنٌا، وما بسط له فٌها من العٌش، وٌنسى {فخور}
الذي ٌبمى، والسرور الذي ٌدوم فبل ُصُروفها، ونكَد العََوابص فٌها،  وٌدع طلب النعٌم 

 .(5)"ٌزول

، بعد ما أعطً، وهو {فخور،}، وهللا ال ٌحب الفرحٌن{إنه لفرح"}عن ابن جرٌج لوله:  
 .(ٓٔ)"ال ٌشكر هللا

 :[ٓٔ-5اآلٌتٌن ]: فوابد

 ذم الٌؤس والمنوط وحرمتهما. -ٔ
 ذم الفرح بالدنٌا والفخر بها. -ٕ

 
 المرآن

                                                             
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٙ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٙ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٕ٘/٘ٔ(:ص1ٓٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٖٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٕ٘-ٕٙ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕ٘/٘ٔ(:ص1ٓٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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اِلَحاِت أُولَئَِن لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبٌٌِر )}إاِل  ال ِذٌَن َصبَُروا   [ٔٔ({ ]هود : َٔٔوَعِملُوا الص 
 التفسٌر:

لكن الذٌن صبروا على ما أصابهم من الضراء إٌمانًا باهلل واحتسابًا لؤلجر عنده، وعملوا 
 الصالحات شكرا هلل على نعمه، هإالء لهم مؽفرة لذنوبهم وأجر كبٌر فً اآلخرة.

اِلَحاِت{ ]هود : ه تعالى:لول  لكن الذٌن صبروا  ، أي:"[ٔٔ}إِالَّ الَِّذٌَن َصَبُروا َوَعِملُوا الصَّ
على ما أصابهم من الضراء إٌمانًا باهلل واحتسابًا لؤلجر عنده، وعملوا الصالحات شكرا هلل على 

 .(ٔ)"نعمه
فإنهم إن تؤتهم شّدة من الدنٌا وعسرة فٌها، لم ٌثنهم ذلن عن طاعة هللا،  لال الطبري:" 

ولكنهم صبروا ألمره ولضابه. فإن نالوا فٌها رخاء وسعةً، شكروه وأدَّوا حموله بما آتاهم 
 .(ٕ)"منها

اِلَحاِت { أي : فً الرخاء  لال ابن كثٌر:"  أي : فً الشدابد والمكاره ، } َوَعِملُوا الصَّ
 .(ٖ)" فٌةوالعا

 .(ٗ)"، عند النعمة{وعملوا الصالحات}، عند الببلء، {إال الذٌن صبروا"}عن ابن جرٌج:  

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه رضً هللا،  {،وعملوا الصالحات:"}عن زٌد بن أسلم وروي  
 .(٘)"عنهم

هإالء لهم مؽفرة لذنوبهم  ، أي:"[ٔٔ}أُولَبَِن لَُهْم َمْؽِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبٌٌِر{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"وأجر كبٌر فً اآلخرة

 .(2)"، لال: الجنة{وأجر كبٌر} ،، لذنوبهم{ألبن لهم مؽفرة"}عن ابن جرٌج:  

: لحسناتهم {وأجر كبٌر} ، "(1)"ٌمول: مؽفرة لذنوبهم {،أولبن لهم مؽفرة:"}عن لتادة  
 .(5)"وهً الجنة

 ،ٌؽفرها لهم، وال ٌفضحهم بها فً معادهم {لهم مؽفرة أولبن}ٌمول هللا:  لال الطبري:" 
، ٌمول: ولهم من هللا مع مؽفرة ذنوبهم، ثواٌب على أعمالهم الصالحة التً عملوها {وأجر كبٌر}

 .(ٓٔ)"فً دار الدنٌا، جزٌٌل، وجزاٌء عظٌم
بما  ،أي : بما ٌصٌبهم من الضراء ، } َوأَْجٌر َكِبٌٌر { ،لَُهْم َمْؽِفَرةٌ {} لال ابن كثٌر:" 

كما جاء فً الحدٌث : "والذي نفسً بٌده ، ال ٌصٌب المإمن َهمٌّ وال  ،أسلفوه فً زمن الرخاء
َؼمٌّ ، وال نََصب وال َوَصب ، وال َحَزن حتى الشوكة ٌشاكها ، إال َكفََّر هللاُ عنه بها من خطاٌاه 

والذي نفسً بٌده ، ال ٌمضً هللا للمإمن لضاء إال كان خٌرا له ، إن » ، وفً الصحٌحٌن :(ٔٔ)
أصابته سراء فشكر كان خٌرا له ، وإن أصابته ضراء فصبر كان خٌرا له ، ولٌس ذلن ألحد 

                                                             
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٕ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٕ٘-2ٕ٘/٘ٔ(:ص1ٓٓٙٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٕٓٓ/ٙ(:ص2ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٕ٘-2ٕ٘/٘ٔ(:ص1ٓٓٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٕٓٓ/ٙ(:ص2ٕٔٓٔأخرجه الن ابً حاتم) (1)
 .1ٕٓٓ/ٙ(:ص2ٕٕٓٔالن ابً حاتم) أخرجه(5)
 .2ٕ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
( ومن حدٌث أبً هرٌرة وحده 2ٖٕ٘روى مسلم نحوه فً صحٌحه من حدٌث أبً هرٌرة وأبً سعٌد )(ٔٔ)
(ٕ٘2ٗ). 
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لُوا وهكذا لال هللا تعالى : }َواْلعَْصِر إِنَّ اإلْنَساَن لَِفً ُخْسٍر إِال الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعمِ  (ٔ)«ؼٌر المإمن
ْبِر { ] سورة العصر[ ، ولال تعالى : } إِنَّ اإلْنَساَن  اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحّكِ َوتََواَصْوا بِالصَّ الصَّ

ٌُْر َمنُوًعا إِال اْلُمَصّلٌَِن { اآلٌة ]المعارج :   - 5ُٔخِلَك َهلُوًعا إِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ َجُزوًعا َوإِذَا َمسَّهُ اْلَخ
ٕٕ]"(ٕ). 
 وابد:الف

 بٌان كمال المإمن الروحً المتمثل فً الصبر والشكر وبٌان جزابه بالمؽفرة والجنة. -ٔ
ٌعد نعم الدنٌا ومصاببها أعظم دلٌل على رضا هللا عز وجل وسخطه، فإذا ٌسرت له نعم  -ٕ

الدٌا ولم تنله مصاببها زعم أن هللا عز وجل راٍض عنه وعن دٌنه وعن عمله، وإال 
 ساخط علٌه وعلى دٌنه وعلى عمله! ولال هللا تبارن وتعالى:زعن أن هللا عز وجل 

ْنَساُن إِذَا َما اْبتبََلهُ َربُّهُ فَؤَْكَرَمهُ َونَعََّمهُ فٌََمُوُل َرّبًِ أَْكَرَمِن ) ا اإْلِ ا إِذَا َما اْبتبََلهُ ٘ٔ}فَؤَمَّ ( َوأَمَّ
ٌِْه ِرْزلَهُ فٌََمُوُل َربًِّ أََهانَِن )  [ ٙٔ - ٘ٔالفجر : ({ ]ٙٔفَمََدَر َعلَ

ْنَساَن ِمنَّا َرْحَمةً ثُمَّ نََزْعنَاَها ِمْنهُ إِنَّهُ َلٌَُإوٌس }ولال تعالى:  َولَبِْن أَذَْلنَا اأْلِ
اَء َمسَّتْهُ لٌََمُولَنَّ ذََهَب السٌَِّّبَاُت َعنًِّ إِنَّهُ َلفَِرٌح فَخُ   وٌر ِإالَّ َكفُوٌرَوَلبِْن أَذَْلنَاهُ نَْعَماَء بَْعَد َضرَّ

اِلَحاتِ   . [ٔٔ – 1هود: ] {الَِّذٌَن َصبَُروا َوَعِملُوا الصَّ
ٌِْر َوإِْن َمسَّهُ الشَّرُّ فٌََُإوٌس لَنُوطٌ َولَبِْن }ولال تعلى:  ْنَساُن ِمْن ُدَعاِء اْلَخ ال ٌَْسؤَُم اأْلِ

ٌَمُولَنَّ َهذَا لِ  اَء َمسَّتْهُ لَ ً َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ لَابَِمةً َولَبِْن ُرِجْعُت أَذَْلنَاهُ َرْحَمةً ِمنَّا ِمْن بَْعِد َضرَّ
 َؼِلٌٍظ إِلَى َربًِّ إِنَّ ِلً ِعْنَدهُ لَْلُحْسنَى فَلَنَُنبِّبَنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا بَِما َعِملُوا َولَنُِذٌَمنَُّهْم ِمْن َعذَابٍ 

ْنَساِن أَْعَرَض َوَنؤَى بَِجانِبِهِ  فصلت: {]َوإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ فَذُوُدَعاٍء َعِرٌٍض  َوإِذَا أَْنعَْمَنا َعلَى اأْلِ
ٗ5 – ٘ٔ]. 

ٌٌْر اْطَمؤَنَّ ِبِه }ولال سبحانه:  َ َعلَى َحْرٍؾ فَإِْن أََصابَهُ َخ َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَْعبُُد َّللاَّ
ْنٌَا َواآْلِخَرةَ ذَ   {ِلَن ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمبٌِنُ َوإِْن أََصابَتْهُ فِتْنَةٌ اْنمََلَب َعلَى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ

 [ٔٔالحج: ]
 [.ٖ٘ – ٖٔ] :الزخرؾ»ومن سورة  [،ٔٔ – 2] :الفرلان»وألرأ من سورة 

 
 المرآن

ٌِْه َكْنٌز أَْو  ٌَْن َوَضائٌِك بِِه َصْدُرَن أَْن ٌَمُولُوا لَْواَل أُْنِزَل َعلَ َجاَء َمَعهُ }فَلَعَل َن تَاِرٌن بَْعَض َما ٌُوَحى إِلَ
ٍء َوِكٌٌل ) ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش  [ٕٔ({ ]هود : َٕٔملٌَن إِن َما أَْنَت نَِذٌٌر َوّللا 

 التفسٌر:
تارن بعض ما ٌوحى إلٌن مما  -أٌها الرسول لعظم ما تراه منهم من الكفر والتكذٌب-فلعلن 

 أنزله هللا علٌن وأمرن بتبلٌؽه، وضابك به صدرن؛ خشٌة أن ٌطلبوا منن بعض المطالب على
وجه التعنت، كؤن ٌمولوا: لوال أُنزل علٌه مال كثٌر، أو جاء معه ملن ٌصدله فً رسالته، فبلؽهم 
ما أوحٌته إلٌن؛ فإنه لٌس علٌن إال اإلنذار بما أُوحً إلٌن. وهللا على كل شًء حفٌظ ٌَدّبِر جمٌع 

 شإون خلمه.

ٌَْن{ ]لوله تعالى:  أٌها الرسول -فلعلن  ، أي:"[ٕٔهود : }فَلَعَلََّن تَاِرٌن بَْعَض َما ٌُوَحى إِلَ
تارن بعض ما ٌوحى إلٌن مما أنزله هللا علٌن وأمرن  -لعظم ما تراه منهم من الكفر والتكذٌب

 .(ٖ)"بتبلٌؽه

                                                             
( بلفظ : "عجبا للمإمن إن أمره كله خٌر" من حدٌث صهٌب الرومً رضً هللا عنه ولٌس 55ٕمسلم برلم )(ٔ)

 .البخاريفً صحٌح 
 .5ٖٓ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
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أن تفعل فٌه كما أمرت  {،فلعلن تارن بعض ما ٌوحى إلٌن"} عن ابن جرٌج فً لوله: 
 .(ٔ)"وتدعو إلٌه كما أرسلت

وضابك به صدرن؛ خشٌة أن  ، أي:"[ٕٔبِِه َصْدُرَن{ ]هود :  }َوَضابِكٌ لوله تعالى: 
 .(ٕ)"ٌطلبوا منن بعض المطالب على وجه التعنت

ٌمول تعالى مسلٌّا لرسوله هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، عما كان ٌتعنت به المشركون ، فٌما  لال ابن كثٌر:" 
َعاَم  -كما أخبر تعالى عنهم  -كانوا ٌمولونه عن الرسول  سُوِل ٌَؤْكُُل الطَّ : } َولَالُوا َماِل َهذَا الرَّ

ٌِْه َملٌَن فٌََكُوَن مَ  ٌِْه َكنز أَْو تَكُوُن لَهُ َجنَّةٌ ٌَؤُْكُل َوٌَْمِشً فًِ األْسَواِق لَْوال أُنزَل إِلَ عَهُ نَِذًٌرا أَْو ٌُْلَمى إِلَ
َّبِعُوَن إِال َرُجبل َمْسُحوًرا { ]الفرلان :  [. فؤمر هللا تعالى رسوله ، 1،  2ِمْنَها َولَاَل الظَّاِلُموَن إِْن تَت

ْدُره ، وال ٌهٌدنه ذلن وال صلوات هللا تعالى وسبلمه علٌه ، وأرشده إلى أال ٌضٌك بذلن منهم صَ 
ٌُثْنٌنَّه عن دعابهم إلى هللا عز وجل آناء اللٌل وأطراؾ النهار ، كما لال تعالى : } َوَلمَْد نَْعلَُم أَنََّن 

ٌََن اْلٌَِمٌُن ٌَِضٌُك َصْدُرَن بَِما ٌَمُولُوَن * فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّن َوكُْن ِمَن السَّاِجِدٌَن * َواْعبُْد َربََّن َحتَّى ٌَؤْتِ 
ٌَْن َوَضابٌِك بِِه َصْدُرَن 55 - 52{ ] الحجر :  [ ، ولال هاهنا : } فَلَعَلََّن تَاِرٌن َبْعَض َما ٌُوَحى إِلَ

 .(ٖ)"أَْن ٌَمُولُوا { أي : لمولهم ذلن
ٌِْه َكْنٌز{ ]هود : لوله تعالى:  وال أُنزل كؤن ٌمولوا: ل ، أي:"[ٕٔ}أَْن ٌَمُولُوا لَْواَل أُْنِزَل َعلَ

 .(ٗ)"علٌه مال كثٌر
أو جاء معه ملن ٌصدله فً  ، أي:"[ٕٔ}أَْو َجاَء َمعَهُ َملٌَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(٘)"رسالته

لست ٌا دمحم إال منذراً تخّوؾ المجرمٌن  ، أي:"[ٕٔ}ِإنََّما أَْنَت نَِذٌٌر{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"من عذاب هللا

فإنما أنت نذٌر ، ولن أسوة بإخوانن من الرسل لبلن ، فإنهم كُذبُوا  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)" وأوذُوا فصبروا حتى أتاهم نصر هللا عز وجل

 .(1)"نذٌرا من الناس"عن عكرمة، عن ابن عباس لال:  
أرأٌتم ٌا بنً عبد المطلب ٌا بنً فهر ٌا بنً  لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:"عن ابن عباس، لال: و 

لو أخبرتكم أن خٌبل بسفح هذا الجبل ترٌد أن تؽٌر علٌكم صدلتمونً؟ لالوا: نعم لال: فإنً نذٌر 
 .(5)"لكم بٌن ٌدي عذاب شدٌد

ٍء َوِكٌٌل{ ]هود : لوله تعالى:  ًْ ُ َعلَى كُّلِ َش وهللا على كل شًء حفٌظ  ، أي:"[ٕٔ}َوَّللاَّ
 .(ٓٔ)"ٌَدبِّر جمٌع شإون خلمه

 .(ٔٔ)"فالحفٌظ ،«الوكٌل»أما  {،وكٌل"}عن السدي لوله:  

 الفوابد:

 بٌان والٌة هللا لرسوله وتسدٌده له وتؤٌٌده. -ٔ

                                                             
 .1ٕٓٓ/ٙ(:ص2ٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .5ٕٓٓ/ٙ(:ص2ٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٕٓٓ/ٙ(:ص2ٕٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 . هكذا مرلم بالمطبوع!5ٕٓٓ/ٙ(:ص2ٕ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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بٌان أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌكلؾ هداٌة الناس وإنما كلؾ إنذارهم عالبة كفرهم وعصٌانهم،  -ٕ
 وعلى هللا تعالى بعد ذلن مجازاتهم.

، وٌمال معناه: أنه الكفٌل  (ٔ): لال الفراء: الوكٌل: الكافً«الوكٌل»ومن اسمابه تعالى: -ٖ
بؤرزاق العباد، والمابم علٌهم بمصالحهم، وحمٌمته أنه الذي ٌستمل باألمر الموكول إلٌه 

[ أي: نعم الكفٌل 2ٖٔومن هذا لول المسلمٌن: } َحْسبُنَا هللاَ ونْعَم الَوِكٌُل{ ]آل عمران/
 .(ٕ)بؤمورنا والمابم بها

 
 المرآن

 ِإْن }أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ لُْل فَؤْتُوا بِعَْشِر سَُوٍر ِمثِْلِه ُمْفتََرٌَاٍت َواْدعُوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن ّللا ِ 
 [ٖٔ({ ]هود : ٖٔكُْنتُْم َصاِدلٌَِن )

 التفسٌر:
لل لهم: إن كان  إن محمًدا لد افترى هذا المرآن؟« : مكة»بل أٌمول هإالء المشركون من أهل 

األمر كما تزعمون فؤتوا بعشر سور مثله مفترٌات، وادعوا من استطعتم من جمٌع خلك هللا 
 لٌساعدوكم على اإلتٌان بهذه السور العشر، إن كنتم صادلٌن فً دعواكم.

 أي بل أٌمولون اختلك دمحم هذا المرآن ، أي:"[ٖٔ}أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"وافتراه من عند نفسه؟

 .(ٗ){"فؤتوا بعشر سور مثله} :لل ،لد لالوه {،أم ٌمولون افتراه:"}عن ابن جرٌج 

لل لهم: إن كان  ، أي:"[ٖٔ}لُْل فَؤْتُوا بِعَْشِر سَُوٍر ِمثِْلِه ُمْفتََرٌَاٍت{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(٘)"فؤتوا بعشر سور مثله فً الفصاحة والببلؼة مفترٌات ،األمر كما تزعمون

 .(ٙ)"لال: مثل المرآن {،سور مثله"} :عن مجاهد 

لال: مثل هذا المرآن حما وصدلا ال باطل فٌه  {،سور مثله مفترٌات"}عن لتادة لوله:  
 .(2)"وال كذب

لال: فبل ٌستطٌعون وهللا أن ٌؤتوا بسورة من مثله  {،سور مثله"}عن الحسن، فً لوله:  
 .(1)"ولو حرصوا

ِ{ ]هود : لوله تعالى:  وادعوا من استطعتم  ، أي:"[ٖٔ}َواْدعُوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(5)"من جمٌع خلك هللا لٌساعدوكم على اإلتٌان بهذه السور العشر

من أعوانكم على ما أنتم علٌه إن كنتم  :{وادعوا من استطعتم"} :عن ابن عباس 
 .(ٓٔ)"صادلٌن

 .(ٔٔ)"إن كنتم صادلٌن فً دعواكم ، أي:"[ٖٔ}إِْن كُْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]هود : لوله تعالى: 

                                                             
 ، .51ٔ، ٙٔٔ/ٕانظر: معهانً المرآن: (ٔ)
 .22انظر: شؤن الدعاء: (ٕ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 . والخبر ؼٌر مرلم بالمطبوع!5ٕٓٓ/ٙأخرجه ابن ابً حاتم: (ٗ)
 .2/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٖٕٕانظر: التفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٓٓ/ٙ(:ص2ٕ1ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٕٓٓ/ٙ(:ص2ٕ5ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕٓٓ/ٙ(:ص2ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (5)
 .5ٕٓٓ/ٙ(:ص2ٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)



ٖٓٔ 
 

 الفوابد:

 بٌان ما كان علٌه المشركون من عناد فً الحك ومكابرة. -ٔ
مثل المرآن فعجزوا حدي هللا تعالى منكري النبوة والتوحٌد باإلتٌان بعشر سور من ت -ٕ

ولامت علٌهم الحجة وثبت أن المرآن كبلم هللا ووحٌه وأن دمحما عبده ورسوله وأن هللا ال 
 إله إال هو.

 
 المرآن

ِ َوأَْن اَل إِلَهَ إاِل  هَُو فََهْل أَْنتُْم  ({ ٗٔ) ُمْسِلُمونَ }فَِإل ْم ٌَْستَِجٌبُوا لَكُْم فَاْعلَُموا أَن َما أُْنِزَل بِِعْلِم ّللا 
 [ٗٔ]هود : 
 التفسٌر:

لما تدعونهم إلٌه؛ ِلعَْجز  -أٌها الرسول وَمن آمن معن-فإن لم ٌستجب هإالء المشركون لكم 
الجمٌع عن ذلن، فاعلموا أن هذا المرآن إنما أنزله هللا على رسوله بعلمه ولٌس من لول البشر، 

مسلمون منمادون هلل  -م هذه الحجة علٌكمبعد لٌا-واعلموا أن ال إله ٌُعبد بحك إال هللا، فهل أنتم 
 ورسوله؟

ِ{ ]هود : لوله تعالى:  فإن لم  ، أي:"[ٗٔ}فَإِلَّْم ٌَْستَِجٌبُوا لَكُْم فَاْعلَُموا أَنََّما أُْنِزَل بِِعْلِم َّللاَّ
لما تدعونهم إلٌه؛ ِلعَْجز الجمٌع عن  -أٌها الرسول وَمن آمن معن-ٌستجب هإالء المشركون لكم 

 .(ٔ)"ذلن، فاعلموا أن هذا المرآن إنما أنزله هللا على رسوله بعلمه ولٌس من لول البشر
 .(ٕ)"الطاعة :«االستجابة»"عن مجاهد لال:  

واعلموا أن ال إله ٌُعبد بحك إال  ، أي:"[ٗٔهَُو{ ]هود :  }َوأَْن اَل إِلَهَ إِالَّ لوله تعالى: 
 .(ٖ)"هللا

 .(ٗ)"لال: توحٌد ،«ال إله إال هللا»" :عن ابن عباس 

 .(٘)"لال: لٌس معه ؼٌره شرٌكا فً أمره ،«ال إله إال هو»:دمحم بن إسحاقعن  

 -بعد لٌام هذه الحجة علٌكم-فهل أنتم  ، أي:"[ٗٔ}فََهْل أَْنتُْم ُمْسِلُموَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"مسلمون منمادون هلل ورسوله؟

 .(2)"ألصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص {،فهل أنتم مسلمون"}ن مجاهد لوله: ع 

 الفوابد:

 .الرد على الجهمٌة فً نفٌهم علم هللا ولدرته -ٔ
هلل علما ولد أجمع المسلمون لبل حدوث الجهمٌة والمعتزلة والحرورٌة على أن 

لم ٌزل، ولد لالوا: علم هللا لم ٌزل، وعلم هللا سابك فً األشٌاء وال ٌمنعون أن ٌمولوا فً 
 .كل حادثة تحدث، ونازلة تنزل: كل هذا سابك فً علم هللا

التً هً فعل خارق  -أن المعجزة تدل على الوحدانٌة والرسالة، وذلن ألن المعجزة  -ٕ
نع، كسابر الحوادث، بل هً أخص من ذلن ألن تدل بنفسها على ثبوت الصا -للعادة 

                                                             
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٓٓ/ٙ(:ص2ٖٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٓٔٓ/ٙ(:ص2ٖٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٓٔٓ/ٙ(:ص2ٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٓٔٓ/ٙ(:ص2ٖ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
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الحوادث المعتادة لٌست فً الداللة كالحوادث الؽرٌبة، ولهذا ٌسبح الرّب عندها، وٌمجد، 
وٌعظم ما ال ٌكون عند المعتاد، وٌحصل فً النفوس ذلة من ذكر عظمته، ما ال ٌحصل 

ول، وإذا تبٌّن أنه للمعتاد، إذ هً آٌات جدٌدة فتعطى حمها، وتدل بظهورها على الرس
 .(ٔ)تدعو إلى اإللرار بؤنه رسول هللا، فتمرر بها الربوبٌة والرسالة

 
 المرآن

ٌِْهْم أَْعَمالَُهْم فٌَِها َوهُْم فٌَِها اَل ٌُْبَخسُوَن  ْنٌَا َوِزٌنَتََها نَُوّفِ إِلَ ({ ٘ٔ)}َمْن َكاَن ٌُِرٌُد اْلَحٌَاةَ الدُّ
 [٘ٔ]هود : 
 التفسٌر:

بعمله الحٌاة الدنٌا وُمتَعها نعطهم ما لُِسم لهم من ثواب أعمالهم فً الحٌاة الدنٌا من كان ٌرٌد 
 كامبل ؼٌر منموص.

 سبب النزول:

من كان ٌرٌد الحٌاة الدنٌا وزٌنتها نوؾ إلٌهم أعمالهم "}عن أنس بن مالن فً لوله: 
 .(ٕ)"لال: نزلت فً الٌهود والنصارى {،فٌها

ْنٌَا َوِزٌنَتََها{ ]هود : }َمْن َكاَن لوله تعالى:  من كان ٌرٌد بعمله  ، أي:"[ٌُِ٘ٔرٌُد اْلَحٌَاةَ الدُّ
 .(ٖ)"الحٌاة الدنٌا وُمتَعها

 .(ٗ)"لال: من كان ٌرٌد أن ٌعجل له حسناته {،من كان ٌرٌد الحٌاة الدنٌا:"}عن الحسن  
 .(٘)"لال: طٌباتهم {،من كان ٌرٌد الحٌاة الدنٌا وزٌنتهاأٌضا:"}عن الحسن و 

سؤلت سعٌد بن جبٌر، عن هذه اآلٌة فً لول هللا تعالى: "عن منصور أنه حدثهم ثم لال:  
لال: هو الرجل ٌعمل عمل الدنٌا ال ٌرٌد بها هللا وهً مثل  {،من كان ٌرٌد الحٌاة الدنٌا وزٌنتها}

 .(ٙ)"اآلٌة فً الروم: وما آتٌتم من ربا لٌربوا فً أموال الناس فبل ٌربوا عند هللا
من كان }عن عبد هللا بن معبد لال: لام رجل إلى علً فمال: أخبرنا، عن هذه اآلٌة؟:  

لال: له نعم وٌحن ذان من كان  {،وباطل ما كانوا ٌعملون} إلى لوله: {،ٌرٌد الحٌاة الدنٌا وزٌنتها
 .(2)"ٌرٌد الدنٌا ال ٌرٌد اآلخرة

ٌِْهْم أَْعَمالَُهْم فٌَِها{ لوله تعالى:  نعطهم ما لُِسم لهم من ثواب  ، أي:"[٘ٔ]هود : }نَُوّؾِ إِلَ
 .(1)"أعمالهم فً الحٌاة الدنٌا

نوصل إلٌهم أجور أعمالهم وافٌة كاملة من ؼٌر بخس فً الدنٌا،  لال الزمخشري:أي:" 
وهو ما ٌرزلون فٌها من الصحة والرزق. ولٌل: هم أهل الرٌاء. ٌمال للمراء منهم: أردت أن 

ٌل ذلن. ولمن وصل الرحمن وتصدق: فعلت حتى ٌمال، فمٌل. ولمن لاتل ٌمال: فبلن لارئ، فمد ل
 .(5)"فمتل: لاتلت حتى ٌمال فبلن جريء

                                                             
 .21ٖ/ٔٔالفتاوى مجموعانظر:  (ٔ)
 .ٕٓٔٓ/ٙ(:ص2ٖٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٔٔٓ/ٙ(:ص2ٗٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٔٔٓ/ٙ(:ص2ٕٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٓٔٓ/ٙ(:ص2ٖ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٓٔٓ/ٙ(:ص2ٖ1ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٖٗ/ٕالكشاؾ: (5)
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نوّؾ إِلٌهم أجور أعمالهم بما ٌحبون فٌها من الصحة واألمن  لال الصابونً:"أي: 
 .(ٔ)"والرزق
 .(ٕ)"نعجل لمن ال ٌتمبل منه لال مجاهد:" 
ٌمول: ٌعجل هللا له ثواب عمله فً الدنٌا،  {،فٌها نوؾ إلٌهم أعمالهم:"}عن الضحان  

ٌوسع علٌه فً المعٌشة والرزق وٌمر عٌنه فٌما حوله وٌدفع، عنه من مكاره الدنٌا فً نحو هذا 
 .(ٖ)"ولٌس له فً اآلخرة من نصٌب

ٌمول هللا تعالى وفٌه الذي التمس فً الدنٌا  {،نوؾ إلٌهم أعمالهم فٌها"}عن ابن عباس:  
 .(ٗ)"من المثابة
إلٌهم أعمالهم  من كان ٌرٌد الحٌاة الدنٌا وزٌنتها نوؾ"}، لوله: أٌضا عن ابن عباسو 

وهً الدنٌا ٌعطٌهم هللا من الدنٌا بحسناتهم وذلن أنهم ال ٌظلمون {، فٌها وهم فٌها ال ٌبخسون
ماس الدنٌا صوم أو صبلة أو تهجد باللٌل ال ٌعمله إال التماس ٌمول: من عمل صالحا الت ،نمٌرا
 .(٘)"الدنٌا

من كان ٌرٌد الحٌاة الدنٌا وزٌنتها نوؾ إلٌهم أعمالهم فٌها وهم فٌها ال "}عن لتادة لوله:  
ٌمول: من كانت الدنٌا همه وطلبه ونٌته وحاجته جازاه هللا بحسناته فً الدنٌا ثم ٌفض  {،ٌبخسون

، ولٌس له فٌها حسنة وأما المإمن فٌجازى بحسناته فً الدنٌا، وٌثاب علٌها فً إلى اآلخرة
 .(ٙ)"اآلخرة وهم فٌها ال ٌبخسون

من كان ٌرٌد الحٌاة الدنٌا وزٌنتها نوؾ إلٌهم أعمالهم فٌها وهم "}عن الضحان لوله:  
ٌمول: من عمل عمبل صالحا ٌرٌد به وجه هللا فً ؼٌر تموى ٌعنً: أهل  {،فٌها ال ٌبخسون

الشرن أعطً على ذلن أجرا فً الدنٌا ٌصل رحما، ٌعطً ساببل، ٌرحم مضطرا فً نحو هذا 
 .(2)"من أعمال البر ٌعجل هللا له ثواب عمله فً الدنٌا

مالهم بالتاء، إلٌهم أع« توؾ»على أن الفعل هلل عز وجل. و ،، بالٌاء«ٌوؾ»ولرئ:  
، بالتخفٌؾ وإثبات الٌاء، ألن الشرط ولع «نوفى»على البناء للمفعول. وفً لراءة الحسن:

 :(1)كمول زهٌرماضٌا، 

 (5) َحِرمُ  وال مالً ؼاببٌ  ال مولُ ٌ         مسؤلةٍ  ٌومَ  خلٌلٌ  أتاه وإن

وهم فً الدنٌا ال ٌُنمصون شٌباً  ، أي:"[٘ٔ}َوهُْم فٌَِها اَل ٌُْبَخسُوَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"من أجورهم

 .(ٔٔ)"ٌمول: ال ٌظلمون {،وهم فٌها ال ٌبخسون:"}عن لتادة 
 .(ٕٔ)"لال: ال ٌنمصون {،وهم فٌها ال ٌبخسون"} :عن مجاهد 

                                                             
 .2/ٕصفوة التافسٌر: (ٔ)
 .ٕٔٔٓ/ٙ(:ص2ٗٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٔٔٓ/ٙ(:ص2ٗ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٔٔٓ/ٙ(:ص2ٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ/ٙ(:ص2ٖ5ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٕٔٓ/ٙ(:ص2ٗٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٔٔٓ/ٙ(:ص2ٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
: ٔ: والكتاب ،5ٙٔ: ٔ: واألمالً ،ٖ٘ٔ: الدٌوان. الخلة من الفمٌر،: والخلٌل". مسؤلة" مكان" مسؽبة" روي(1)

ٖٗٙ. 
 .1ٖٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (5)
 .2/ٕصفوة التافسٌر: (ٓٔ)
 .ٕٕٔٓ/ٙ(:ص2ٗ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٕٔٓ/ٙ(:ص2ٗ1ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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 الفوابد:

 .شرن النٌة واإلرادة والمصدأن من أنواع الشرن:  -ٔ
الكافر بحسب جهده من كسب ٌده بٌان حمٌمة وهً أن الكفر ؼٌر مانع من أن ٌنتج  -ٕ

 فٌحصد إذ زرع، وٌربح إذا اتجر، وٌنتج إذا صنع.
 

 المرآن
ٌَْس لَُهْم ِفً اآْلِخَرِة إِال  الن اُر َوَحِبَط َما َصنَعُوا فٌَِها َوبَاِطٌل َما َكانُوا ٌَْعَملُ  وَن }أُولَئَِن ال ِذٌَن لَ

 [ٙٔ({ ]هود : ٙٔ)

 التفسٌر:
ها، وذهب عنهم نَْفع ما عملوه، وكان عملهم أولبن لٌس لهم فً اآل خرة إال نار جهنم ٌماسون حرَّ

 باطبل ألنه لم ٌكن لوجه هللا.

ٌَْس لَُهْم فًِ اآْلِخَرةِ إِالَّ النَّاُر{ ]هود : لوله تعالى:  أولبن لٌس  ، أي:"[ٙٔ}أُولَبَِن الَِّذٌَن لَ
ها  .(ٔ)"لهم فً اآلخرة إال نار جهنم ٌماسون حرَّ

ٌمول: ما عملوا  {،أولبن الذٌن لٌس لهم فً اآلخرة إال النار}وأما لوله:  :"الضحانعن  
 .(ٕ)"من عمل صالح فً شركهم، عجل هللا لهم ثوابه فً الدنٌا، ولم ٌكن لهم فً اآلخرة إال النار

بطل ما صنعوه من األعمال  ، أي:"[ٙٔ}َوَحبَِط َما َصنَعُوا فٌَِها{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"حة ألنهم لد استوفوا فً الدنٌا جزاءهاالصال

 .(ٗ)"ٌمول: حبط ما صنعوا فً الدنٌا {،وحبط ما صنعوا فٌها"}عن ابن عباس: 
ٌمول: وحبط عمله الذي كان  {،وحبط ما صنعوا فٌها"}، لوله: أٌضا عن ابن عباسو 

 .(٘)"ٌعمل التماس الدنٌا، وهو فً اآلخرة من الخاسرٌن
 .(ٙ)"لال: وحبط ما عملوا من خٌر {،ما صنعوا فٌهاوحبط :"}ن السدي ع 
 .(2)"بطل ٌعنً: {،وحبط:"}عن أبً مالن  

وحبط فً اآلخرة ما صنعوه، أو صنٌعهم، ٌعنى: لم ٌكن له ثواب  لال الزمخشري:" 
 .(1)"ألنهم لم ٌرٌدوا به اآلخرة، إنما أرادوا به الدنٌا، ولد وفً إلٌهم ما أرادوا

باطل ما كانوا ٌعملون فً و ، أي:"[ٙٔ}َوبَاِطٌل َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(5)"الدنٌا من الخٌرات

كان عملهم فً نفسه باطبل، ألنه لم ٌعمل لوجه صحٌح، والعمل  :أى لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)"الباطل ال ثواب له

 .(ٔ)"لال: وباطل فً اآلخرة لٌس لهم فٌها جزاء {،وباطل ما كانوا ٌعملون:"}عن السدي 
 .(ٔ)"جزاء

                                                             
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٕٔٓ/ٙ(:ص2ٗ5ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖٕٔٓ/ٙ(:ص2ٖ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٕٔٓ/ٙ(:ص2ٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٕٔٓ/ٙ(:ص2٘ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕٔٓ/ٙ(:ص2٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٖٗ/ٕالكشاؾ: (1)
 .2/ٕصفوة التفاسٌر: (5)
 .1ٖٗ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
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 .(ٕ)": فً الدنٌا{،وباطل ما كانوا ٌعملون:"}عن ابن عباس  
 : (ٖ) بالنصب، وفٌه وجهان« وباطبل»على الفعل. وعن عاصم: « وبطل»ولرئ:  

 باطل كانوا ٌعملون.  :أن تكون ما إبهامٌة وٌنتصب بٌعملون، ومعناه: وباطبل، أىأحدهما: 

 وبطل بطبلنا ما كانوا ٌعملون وأن تكون بمعنى المصدر على:والثانً: 

 الفوابد:

 بٌان أن الكافر ال ٌنتفع من عمله فً الدنٌا ولو كان صالحا وأن الخسران الزم له. -ٔ
من رؼب عن هللا وما عنده من الجزاء ألولٌابه المإمنٌن، وعصى رسله واتبع هواه  هنأ -ٕ

لٌس له فً ، فمرٌداً للدنٌا وزٌنتها ومإثرها على إتباع أوامره تعالى واجتناب مناهٌه 
 .اآلخرة إالَّ النار

 
 المرآن

َوِمْن لَْبِلِه ِكتَاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً أُولَئَِن }أَفََمْن َكاَن َعلَى بٌَِّنٍَة ِمْن َربِِّه َوٌَتْلُوهُ َشاِهٌد ِمْنهُ 
ِمْن َربَِّن  ٌُْإِمنُوَن بِِه َوَمْن ٌَْكفُْر بِِه ِمَن اِْلَْحَزاِب فَالن اُر َمْوِعُدهُ َفاَل تَُن فًِ ِمْرٌٍَة ِمْنهُ إِن هُ اْلَحكُّ 

 [9ٔ ({ ]هود :9َٔولَِكن  أَْكثََر الن اِس اَل ٌُْإِمنُوَن )
 التفسٌر:

أفَمن كان على حجة وبصٌرة من ربه فٌما ٌإمن به، وٌدعو إلٌه بالوحً الذي أنزل هللا فٌه هذه 
البٌنة، وٌتلوها برهان آخر شاهد منه، وهو جبرٌل أو دمحم علٌهما السبلم، وٌإٌد ذلن برهان ثالث 

، كمن -ة لمن آمن بهالكتاب الذي أنزل على موسى إماًما ورحم-من لبل المرآن، وهو التوراة 
لون بهذا المرآن وٌعملون بؤحكامه، ومن ٌكفر بهذا  كان همه الحٌاة الفانٌة بزٌنتها؟ أولبن ٌصّدِ

بوا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فجزاإه النار، ٌَِرُدها ال محالة، فبل تن  أٌها -المرآن من الذٌن تحزَّ
 تعالى بعد ما شهدت بذلن األدلة والحجج، فً شن من أمر المرآن وكونه من عند هللا -الرسول

لون وال ٌعملون بما أُمروا به.   واعلم أن هذا الدٌن هو الحك من ربن، ولكن أكثر الناس ال ٌصّدِ

 سبب النزول:

وذلن أن كفار لرٌش لالوا: لٌس المرآن من هللا. إنما تموله دمحم وإنما ٌلمٌه  لال مماتل:"
فبل تن فً مرٌة } فؤنزل هللا: -ملسو هيلع هللا ىلص -، على لسان دمحم«الري» :، وهو شٌطان ٌمال له«الري»

 .(ٗ){.."منه

أفَمن كان على حجة  ، أي:"[2ٔ}أَفََمْن َكاَن َعلَى بٌَِّنٍَة ِمْن َربِِّه{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(٘)"وبصٌرة من ربه فٌما ٌإمن به، وٌدعو إلٌه بالوحً الذي أنزل هللا فٌه هذه البٌنة

 ، أربعة ألوال:[2ٔ}أَفََمْن َكاَن َعلَى َبٌِّنٍَة ِمْن َربِِّه{ ]هود : لوله تعالى:وفً  
 أحدها : أنه المرآن ، لاله عبد الرحمن بن زٌد .

، (ٔ)دمحم بن علً بن الحنفٌة،(2)، والحسن بن علً(ٙ)الحسٌن بن علً، لاله  -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : دمحم 
، (2)وعكرمة، (ٙ)، وإبراهٌم(٘)وأبو صالح ،(ٗ)وأبو العالٌة، (ٖ)، وسفٌان(ٕ)مجاهدو

                                                                                                                                                                               
 .ٖٕٔٓ/ٙ(:ص2٘ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 . والخبر باسناد ابن المبارن عن ابن جرٌج عن ابن عباس.ٖٕٔٓ/ٙأخرجه ابن ابً حاتم: (ٕ)
 .1ٖٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .2ٕٙ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕٔ/٘ٔ(:ص1ٓٗٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕٔ/٘ٔ(:ص1ٕٓٗٔ(، و)1ٓٗٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
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، (ٗٔ)، والفراء(ٖٔ)، وابن عٌٌنة(ٕٔ)، وخصٌؾ(ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ)والسدي، (5)ولتادة،(1)والضحان
 .(٘ٔ)وابن لتٌبة

 .(ٙٔ)ابن بحر حكاه الماوردي عنالثالث : الحجج الدالة على توحٌد هللا تعالى ووجوب طاعته ، 
ذكره الماوردي عن بعض  أن البٌنة هً اإلشراؾ على الملوب والحكمة على الؽٌوب. والرابع:

 .(2ٔ)المتصوفة
 .(1ٔ)"دمحم ملسو هيلع هللا ىلص :فالذي على  البٌنة من ربه لال الفراء:" 

 .(5ٔ)"وٌتبعه شاهد من هللا بصدله ، أي:"[2ٔ}َوٌَتْلُوهُ َشاِهٌد ِمْنهُ{ ]هود : لوله تعالى: 
فهو جبرٌل شاهد من هللا بالذي ٌتلو من  {،وٌتلوه شاهد منه}لوله: "عن ابن عباس، 

 .(ٕٓ)"كتاب هللا الذي أنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
لال جبرٌل: تبل التوراة واإلنجٌل والمرآن،  {،وٌتلوه شاهد منه"}عن مجاهد فً لوله:  

 .(ٕٔ)"وهو الشاهد من هللا عز وجل
 .(ٕٕ)" للمرآن« الهاء»ٌتلو المرآن،  -علٌه السبلم-جبرٌل  :ٌعنًلال الفراء:" 

، مردودة إلى هللا تعالى« الهاء»من ربّه.  :أي {،َوٌَتْلُوهُ شاِهٌد ِمْنهُ} ولال ابن لتٌبة:" 
والشاهد من هللا تعالى للنبً، صلّى هللا علٌه وسلم: جبرٌل علٌه السبلم، ٌرٌد أنه ٌتبعه وٌإٌّده 

، ، ٌكون بعده تالٌا شاهدا له {ٌَتْلُوهُ }« المرآن»وٌمال: الشاهد: ، وٌشهدهوٌسّدده  ًّ وهذا أعجب إل
لبل المرآن ٌشهد له بما لّدم  {،إِماماً َوَرْحَمةً ، }التوراة :ٌعنً {،َوِمْن لَْبِلِه ِكتاُب ُموسى}ألنّه ٌمول: 

 .(ٖٕ)"هللا فٌها من ذكره

ٌَتْلُوهُ َشاِهٌد مِ لوله تعالى:وفً    ، سبعة ألوال:[2ْٔنهُ{ ]هود : }َو

                                                                                                                                                                               
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٖٕٔٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٔ)
 .2ٕٕ/٘ٔ(:ص1ٓٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٕٕ/٘ٔ(:ص1ٓٗ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٔٓ/ٙ(ص:2٘٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٖٕٔٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (٘)
 .2ٕٕ/٘ٔ(:ص1ٓٗٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕٕ/٘ٔ(:ص1ٓٗ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٖٕٔٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (1)
 .2ٕٓ/٘ٔ(:ص1ٖٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٖٕٔٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٓٔ)
 .2ٕٕ-2ٕٔ/٘ٔ(:ص1ٖٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٖٕٔٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٖٕٔٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٖٔ)
 .ٙ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗٔ)
 .ٕٕٙانظر: تؤوٌل مشكل المرآن: (٘ٔ)
 .ٔٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .ٔٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .ٙ/ٕمعانً المرآن: (1ٔ)
 .2/ٕصفوة التفاسٌر: (5ٔ)
 .ٕٗٔٓ/ٙ(:ص2ٙٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٓ)
 .ٕٗٔٓ/ٙ(:ص2ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٙ/ٕمعانً المرآن: (ٕٕ)
 .ٕٕٙتؤوٌل مشكل المرآن: (ٖٕ)
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 :(ٖ)، ومنه لول األعشى(ٕ)ولتادة ،(ٔ)أحدها : أنه لسانه ٌشهد له بتبلوة المرآن ، لاله الحسن
 على شاهدي ٌا شاهد هللا فاشهد .            فبل تحبسنًّ كافراً لن نعمةً 

 .(ٗ)بن علً الحسٌنشاهد من هللا تعالى ، لاله  -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : أنه دمحم 
فً -ومجاهد  ،(2)صالح ووأب ،(ٙ)العالٌة وأبو ،(٘)الثالث : أنه جبرٌل علٌه السبلم ، لاله ابن عباس

 ،(ٕٔ)وعطاء الخراسانً ،(ٔٔ)والضحان ،(ٓٔ)وعكرمة ،(5)وإبراهٌم ،(1)-فً إحدى الرواٌات-
 .(ٖٔ)وخصٌؾ

  .الرابع : أنه علً بن أبً طالب رضً هللا عنه
ًّ لالعن عبد هللا روي  لال علً رضى هللا عنه: ما من رجل من لرٌش إال  :"بن نج

ولد نزلت فٌه اآلٌة واآلٌتان. فمال له رُجل: فؤنَت فؤي شًء نزل فٌن؟ فمال علً: أما تمرأ اآلٌة 
 .(ٗٔ){"وٌتلوه شاهد منه}التً نزلت فً هود: 

ما فً لرٌش  لال علً:"عن المنهال، عن عباد بن عبد هللا لال: وأخرج ابن ابً حاتم  
 .(٘ٔ)"{َوٌَتْلُوهُ َشاِهٌد ِمنُهُ }من أحد إال ولد نزلت فٌه آٌة مثل له فما نزل فٌن: لال: 

 .(2ٔ)وأبو العالٌة ،(ٙٔ)الخامس : أنه ملن ٌحفظه ، لاله مجاهد
أفمن كان على بٌنة من ربه "}عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم فً لول هللا: عن والسادس: ما روي 

لال: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان على بٌنة من ربه والمرآن ٌتلوه شاهدا أٌضا ألنه من  {،وٌتلوه شاهد منه
 . (1ٔ)"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

حكاه وٌتلوه شاهد من نفسه بمعرفة حججه ودالبله وهو عمله ووحدته ، والسابع: معناه: 
 .(5ٔ)ابن بحر الماوردي عن

وال التً ذكرناها بالصواب فً تؤوٌل لوله: )وٌتلوه شاهد وأولى هذه األل لال الطبري:" 
، على {ومن لبله كتاب موسى إماًما ورحمةً }، لداللة لوله: «هو جبرٌل»منه( ، لوُل من لال: 

صحة ذلن. وذلن أن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌتُل لبل المرآن كتاب موسى، فٌكون ذلن دلٌبل على صحة 
ًّ  عنى به»لول من لال:  عنً به »على لول من لال: « لسان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، أو: دمحم نفسه، أو: عل

وال ٌعلم أّن أحًدا كان تبل ذلن لبل المرآن، أو جاء به، ممن ذكر أهل التؤوٌل أنه عنى «. علً
 .(ٕٓ)"، ؼٌر جبرٌل علٌه السبلم{وٌتلوه شاهد منه}بموله: 

                                                             
 .2ٕٓ/٘ٔ(:ص1ٖٓٙٔ )-(1ٖٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٕٓ/٘ٔ(:ص1ٖٓ2ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٔٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٗٔٓ/ٙ(:ص2٘1ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٗٔٓ/ٙ(:ص2ٙٓٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)2ٖٕ/٘ٔ(:ص1ٓٗ5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٕٗ/٘ٔ(:ص1ٓٙٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٕٗ/٘ٔ(:ص1ٓ٘1ٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 2ٕ٘/٘ٔ(:ص1ٓٙ٘ٔ، و)2ٖٕ/٘ٔ(:ص1ٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٖٕ/٘ٔ(:ص1ٓ٘ٓٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٕٗ/٘ٔ(:ص1ٕٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕٗ/٘ٔ(:ص1ٓ٘5ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٕٗٔٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٕٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.ٕٗٔٓ/ٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٖٔ)
 .2ٕٕ/٘ٔ(:ص1ٓٗ1ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ/ٙ(:ص2ًٙٗٓٔ حاتم)تفسٌر ابن اب (٘ٔ)
 .ٕٗٔٓ/ٙ(:ص2ٖٙٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)2ٕ٘/٘ٔ(:ص1ٓ2ٔٔ )-(1ٓٙٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٔٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .ٕ٘ٔٓ/ٙ(:ص2ٙ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1ٔ)
 .ٕٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5ٔ)
 .2ٕٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٓ)
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ومن لبل المرآن  ، أي:"[2ِٔكتَاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً{ ]هود : }َوِمْن لَْبِلِه لوله تعالى: 
 .(ٔ)"كتاب التوراة الذي أنزله هللا على موسى لدوةً فً الخٌر ورحمة لمن نزل علٌهم

ون به، ورحمةً من هللا تبله  لال الطبري:"  ومن لبله كتاب موسى إماًما لبنً إسرابٌل ٌؤتمُّ
 .(ٕ)"على موسى

، لال: من لبله جاء بالكتاب إلى {ومن لبله كتاب موسى"}عن إبراهٌم، فً لوله:  
 .(ٖ)"موسى

لال: فمن لبله تبل  {،ومن لبله كتاب موسى إماما ورحمة:"}عن ابن عباس فً لوله  
 .(ٗ)"التوراة على موسى، كما تبل المرآن على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 ، وجهان:[2ِٔكتَاُب ُموَسى{ ]هود :  }َوِمْن لَْبِلهِ لوله تعالى:وفً  
 .(٘)أحدهما : ومن لبل المرآن كتاب موسى وهو التوراة ، لاله ابن زٌد

 .(ٙ)الثانً : ومن لبل دمحم كتاب موسى ، لاله مجاهد
 :(2)وجهان ،[2ٔ}إَِماًما َوَرْحَمةً{ ]هود : لوله تعالى:وفً  

 أحدهما ٌعنً متمدماً علٌنا ورحمة لهم .
 إماماً للمإمنٌن اللتدابهم بما فٌه ورحمة لهم . الثانً :

أولبن الموصوفون بؤنهم على نور  ، أي:"[2ٔ}أُولَبَِن ٌُْإِمنُوَن بِِه{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(1)"من ربهم ٌصّدلون بالمرآن حك التصدٌك

 .(5)"من كان على بٌنة من ربه وٌتلوه شاهد منه :ٌعنً لال الماوردي:" 
ٌمول: هإالء الذٌن ذكرت، ٌصدلون وٌمّرون به، إن كفر به هإالء  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)"المشركون الذٌن ٌمولون: إن محمًدا افتراه
ٌعنً:  {،به}لوله: ،"(ٔٔ)"لال: لٌصدلوا {،لٌإمنوا"}عن سعٌد بن جبٌر فً لول هللا:  

 .(ٕٔ)"لٌصدلوا باهلل تعالى ورسوله

ومن ٌكفر  ، أي:"[2ْٔحَزاِب فَالنَّاُر َمْوِعُدهُ{ ]هود : }َوَمْن ٌَْكفُْر بِِه ِمَن اأْلَ لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)"بالمرآن من أهل الملل واألدٌان، فله نار جهنم ٌردها ال محالة

 .(ٗٔ){"من األحزاب}بالمرآن  {،ومن ٌكفر به"}عن ابن جرٌج فً لوله:  
من }ٌمول تعالى ذكره: ومن ٌكفر بهذا المرآن، فٌجحد أنه من عند هللا  لال الطبري:" 
 .(٘ٔ)"، أنه ٌصٌر إلٌها فً اآلخرة بتكذٌبه{فالنار موعده} ،وهم المتحّزبة على مللهم {األحزاب

 أنها مصٌره ، لال حسان بن ثابت : :أي {،فَاْلنَّاُر َمْوِعُدهُ } لال الماوردي:"
 (ٔ)"فالنار موِعُدها والموت اللٌها             ضاحٌةً أوردتموها حٌاض الموت 

                                                             
 .1/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .22ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .22ٕ/٘ٔ(:ص1ٓ2ٕٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕ٘ٔٓ/ٙ(:ص2ٙ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٕٙٗ/ٕالنكت والعٌون: (5)
 .21ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔٓ/ٙ(:ص2ٙ1ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕ٘ٔٓ/ٙ(:ص2ٙ1ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 . باسناده ابن مبارن عن ابن جرٌج.٘ٔٓٔ/ٙأخرجه ابن ابً حاتم: (ٗٔ)
 .21ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
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 ، لوالن:[2ٔ}َوَمْن ٌَْكفُْر بِِه ِمَن اأْلَْحَزاِب{ ]هود : لوله تعالى:وفً  
 .(ٕ)ألنهم ٌتحزبون : لاله سعٌد بن جبٌر ،أحدهما : أنهم أهل األدٌان كلها

 .(ٖ)المجتمعون على محاربته  -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : هم المتخزبون على رسول هللا 
 : وجوهوفً المراد بهم 

 .(ٗ)السدي هأحدها : لرٌش، لال
 .(ٙ)، ولتادة(٘)الثانً : الٌهود والنصارى ، لاله سعٌد بن جبٌر

لال: من سمع بً من أمتً أو أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "عن أبً موسى األشعري: وروي  
  .(2)"ٌهودي أو نصرانً، فلم ٌإمن بً لم ٌدخل الجنة

 .(1)وهذا مروي عن سعٌد بن جبٌر أٌضا الثالث : أهل الملل كلها.
ومن ٌكفر به من األحزاب فالنار موعده( ، لال: الكفاُر أحزاٌب كلهم "}عن لتادة: وروي  

 .(5)"على الكفر
أن سعٌد بن جبٌر لال: ما بلؽنً حدٌٌث عن رسول هللا  نببت"أٌوب لال: وروي عن  

ال ٌسمُع بً أحٌد من هذه » :ملسو هيلع هللا ىلص، على َوجهه إال وجدت مصدالَه فً كتاب هللا تعالى، حتى لال
، ثم ال ٌإمن بما أرسلت به إال دخل النار ًّ لال سعٌد، فملت: «. األمة، وال ٌهودي وال نصران

ومن لبله كتاب موسى إماًما ورحمةً أولبن }؟ حتى أتٌت على هذه اآلٌة: أٌن هذا فً كتاب هللا
  .(ٓٔ)"، لال: من أهل الملل كُلّها{ٌإمنون به ومن ٌكفر به من األحزاب فالنار موعده

فبل تكن فً شٍن من هذا  ، أي:"[2ٔ}فَبَل تَُن فًِ ِمْرٌٍَة ِمْنهُ{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"المرآن

ٌمول: فبل تن فً شن منه، من أن موعَد من كفر بالمرآن من األحزاب  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"الناُر، وأن هذا المرآن الذي أنزلناه إلٌن من عند هللا

 وجهان: [2ٔ}فَبَل تَُن فًِ ِمْرٌٍَة ِمْنهُ{ ]هود : لوله تعالى:وفً  
 .(ٖٔ)لاله مماتل .من المرآن شنّ أحدهما : فً 

  .(ٗٔ)النار موعد الكفار ، لاله الكلبًالثانً : فً مرٌة من أن 
 .(٘ٔ)"والمراد به جمٌع المكلفٌن -ملسو هيلع هللا ىلص-وهذا خطاب للنبً لال الماوردي:"

إنه الحك الثابت المنّزل من عند  ، أي:"[2ٔ}إِنَّهُ اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن{ ]هود : لوله تعالى: 
  .(ٙٔ)"هللا

ثم ابتدأ جل ثناإه الخبر عن المرآن فمال: إن هذا المرآن الذي أنزلناه  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"إلٌن، ٌا دمحم، الحّك من ربن ال شن فٌه

                                                                                                                                                                               
 .ٕٙٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٔ)
 .25ٕ/٘ٔ(:ص1ٓ2ٖٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .1ٔٔ-1ٓٔ/٘ٔ(:ص1ٓ21ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕٔ/٘ٔ(:ص1ٓ25ٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٕٓ-25ٕ/٘ٔ(:ص1ٓ2ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .1ٕٓ/٘ٔ(:ص1ٓ22ٔأخرجه الطبري) (5)
 .25ٕ/٘ٔ(:ص1ٓ2ٖٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .25ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٕٙ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٕٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٕٙٗ/ٕالنكت والعٌون: (٘ٔ)
 .1/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙٔ)
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 .(ٕ)"لال: ما جاءن من الخٌر {،الحك من ربن:"}دمحم بن إسحاق عن  

ولكن أكثر الناس ال  ، أي:"[2ٔ}َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]هود : لوله تعالى: 
لون وال ٌعملون بما أُمروا به  .(ٖ)"ٌصّدِ

 .(ٗ)"تعالى -ولكن أكثر أهل مكة ال ٌصدلون بالمرآن أنه من عند هللا :ٌعنً لال مماتل:" 
لون بؤن ذلن كذلن لال الطبري:"  إن هذا المرآن الذي » أي:-ولكّن أكثر الناس ال ٌصّدِ

فإن لال لابل: أَو كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً شّنٍ من أن المرآن من ، «أنزلناه إلٌن، ٌا دمحم، الحّك من ربن
فَإِْن كُْنَت فًِ َشّنٍ }لٌل: هذا نظٌر لوله:  عند هللا، وأنه حك، حتى لٌل له: "فبل تن فً مرٌة منه"؟

ٌْنَ  ا أَنزْلنَا إَِل  .(٘)"[5ٗسورة ٌونس: ] {ِممَّ

 الفوابد:

المسلمون على بٌنة من دٌنهم، وسابر أهل األدٌان األخرى ال بٌنة لهم وهم فً ظبلم  -ٔ
 التملٌد وضبلل الكفر والجهل.

 بٌان سنة هللا فً الناس وهً أن أكثرهم ال ٌإمنون. -ٕ
 

 المرآن
ِ َكِذبًا أُولَئَِن  ِن اْفتََرى َعلَى ّللا  ٌُْعَرُضوَن َعلَى َربِِّهْم َوٌَمُوُل اِْلَْشَهاُد َهُإاَلِء ال ِذٌَن }َوَمْن أَْظلَُم ِمم 
ِ َعلَى الظ اِلِمٌَن )  [1ٔ({ ]هود : 1َٔكذَبُوا َعلَى َربِِّهْم أاََل لَْعنَةُ ّللا 

 التفسٌر:
وال أحد أظلم ممن اختلك على هللا كذبًا، أولبن سٌعرضون على ربهم ٌوم المٌامة؛ لٌحاسبهم على 

الهم، وٌمول األشهاد من المبلبكة والنبٌٌن وؼٌرهم: هإالء الذٌن كذبوا على ربهم فً الدنٌا أعم
 لد سخط هللا علٌهم، ولعنهم لعنة ال تنمطع؛ ألن ظلمهم صار وصًفا مبلزًما لهم.

 سبب النزول:

لال النضر وهو من بنً عبد الدار: إذ كان ٌوم المٌامة شفعت لً "عن عكرمة لال: 
 .(ٙ){"ومن أظلم ممن افترى على هللا كذبا}زى فؤنزل هللا تعالى: البلت والع

ِ َكِذبًا{ ]هود : لوله تعالى:  ِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ وال أحد أظلم ممن  ، أي:"[1ٔ}َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
 .(2)"اختلك على هللا كذبًا

 .(1)"فزعم أن له ولدا أو شرٌكا، أي: ال أحد أظلم منه لال البؽوي:" 
 .(5)"لال: هم الكفار والمنافمون {،ومن أظلم ممن افترى على هللا كذبا:"}عن ابن جرٌج 
أولبن سٌعرضون على  ، أي:"[1ٔ}أُوَلبَِن ٌُْعَرُضوَن َعلَى َربِِّهْم{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"ربهم ٌوم المٌامة؛ لٌحاسبهم على أعمالهم
 .(ٔ)"ٌحبسون فً المولؾ وتعرض أعمالهم لال الزمخشري:أي:" 

                                                                                                                                                                               
 .25ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٙٔٓ/ٙ(:ص22ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .22ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .25ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٙٔٓ/ٙ(:ص22ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٙٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٕٙٔٓ/ٙ(:ص22ٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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ٌعنً: الكاذبٌن والمكذبٌن، }ٌعرضون على ربهم{ فٌسؤلهم عن  ،}أولبن{ لال البؽوي:" 
 .(ٕ)"أعمالهم

 .(ٖ)"فٌسؤلهم، عن أعمالهم لال ابن جرٌج:" 

لٌل لعبد هللا بن عمر، كٌؾ سمعت رسول هللا صلى هللا "عن صفوان بن محرز لال:  
ٌذكر فً النجوى؟ فمال: سمعته ٌمول: ٌدنو المإمن من ربه عز وجل ٌوم المٌامة حتى علٌه وسلم 

ٌا رب أعرؾ حتى إذا بلػ منه ما شاء أن  ٌضع علٌه كنفه ثم ٌمربه بذنوبه هل تعرؾ؟ فٌمول:
ٌبلػ ٌمول له تبارن وتعالى: فإنً سترتها علٌن فً الدنٌا وأنا أؼفر لن الٌوم لال ثم ٌعطى 

هإالء  :أو لال: كتابه بٌمٌنه وأما الكافر والمنافك فٌنادى على رءوس األشهادصحٌفة حسابه 
 .(ٗ)"الذٌن كذبوا على ربهم أال لعنة هللا على الظالمٌن

وٌمول  ، أي:"[1ٔ}َوٌَمُوُل اأْلَْشَهاُد َهُإاَلِء الَِّذٌَن َكذَبُوا َعلَى َرّبِِهْم{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(٘)"األشهاد من المبلبكة والنبٌٌن وؼٌرهم: هإالء الذٌن كذبوا على ربهم فً الدنٌا

وٌشهد علٌهم األشهاد من المبلبكة والنبٌٌن بؤنهم الكذابون على هللا بؤنه لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)"اتخذ ولدا وشرٌكا

اآلخرة على رءوس ٌبٌن تعالى حال المفترٌن علٌه وفضٌحتهم فً الدار  لال ابن كثٌر:" 
 الخبلبك ؛ من المبلبكة ، والرسل ، واألنبٌاء ، وسابر البشر والجان ، كما لال اإلمام أحمد: 
ام، حدثنا لتادة، عن صفوان بن ُمْحِرز لال : كنت آخذًا بٌد ابن  حدثنا بَْهز وعفان لاال أخبرنا َهمَّ

 ٌمول فً النجوى ٌوم المٌامة ؟ لال : عمر ، إذ عرض له رجل لال : كٌؾ سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ٌمول : "إن هللا عز وجل ٌدنً المإمن ، فٌضع علٌه كنَفَه ، وٌستره من 
الناس ، وٌمرره بذنوبه ، وٌمول له : أتعرؾ ذنب كذا؟ أتعرؾ ذنب كذا؟ أتعرؾ ذنب كذا؟ حتى 

ره بذنوبه ، ورأى ف ً نفسه أنه لد هلن لال : فإنً لد سترتها علٌن فً الدنٌا ، وإنً إذا لَرَّ
أؼفرها لن الٌوم. ثم ٌعطى كتاب حسناته ، وأما الكفار والمنافمون فٌمول:} األْشَهاُد َهُإالِء الَِّذٌَن 

ِ َعلَى الظَّاِلِمٌَن   .(1)" (2){«َكذَبُوا َعلَى َربِِّهْم أاَل لَْعنَةُ َّللاَّ
ٌمولون: ٌا ربنا ، "(5)"ٌعنً: األنبٌاء والرسل {،وٌمول األشهاد"}عن الضحان لوله:  

 .(ٓٔ)"أتٌناهم بالحك، فكذبوا فنحن نشهد أنهم كذبوا علٌن ٌا ربنا
 .(ٔٔ)"هإالء المبلبكة ٌشهدون على بنً آدم بؤعمالهم ولال مجاهد:" 
 .(ٕٔ)"األشهاد أربعة: األنبٌاء والمبلبكة والمإمنون واألجساد ولال زٌد بن اسلم:" 
ِ َعلَى الظَّاِلِمٌَن{ ]هود : لوله تعالى:  لد سخط هللا علٌهم، ولعنهم  ، أي:"[1ٔ}أاََل لَْعنَةُ َّللاَّ

 .(ٖٔ)"لعنة ال تنمطع؛ ألن ظلمهم صار وصفًا مبلزًما لهم
 .(ٗٔ)"فوا خزٌاه ووا فضٌحتاه ،«أال لعنة هللا على الظالمٌن» :وٌمال لال الزمخشري:" 

                                                                                                                                                                               
 .1ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .1ٙٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 . بإسناد علً بن المبارن.ٕٙٔٓ/ٙأخرجه ابن ابً حاتم: (ٖ)
 .ٕٙٔٓ/ٙ(:ص22ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .(2ٙ1ٔ( وصحٌح مسلم برلم )1٘ٙٗ)( وصحٌح البخاري برلم 2ٗ/ٕالمسند )(2)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:ص22ٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:ص221ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:ص222ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٕٔٓ-ٕٙٔٓ/ٙ(:ص22٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .1ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٗٔ)
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هذا كتاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، عندنا الذي كتبه "أبً بكر بن دمحم بن عمرو بن حزم، لال: عن  
أال لعنة هللا على }لعمرو بن حزم حٌن بعثه إلى الٌمن فمال: إن هللا كره الظلم، ونهى، عنه ولال: 

 .(ٔ)"{الظالمٌن
أال لعنة هللا على }لعن بعض هإالء الجبابرة الحجاج أو ؼٌره فمال: "عن إبراهٌم لال:  
 .(ٕ){"الظالمٌن
فٌمول: أال لعنة  ،إن الرجل لٌصلً وٌلعن نفسه فً لراءته"ن مٌمون بن مهران لال: ع 

 .(ٖ)"وإنه لظالم ،هللا على الظالمٌن
 الفوابد:

بنسبة الولد أو الشرٌن إلٌه أو بالمول علٌه بدون علم عظم ذنب من ٌكذب على هللا تعالى  -ٔ
 منه.

 ٌوم العرض. أمام الخبلبك ة المشركٌنفضٌحبٌان  -ٕ
 

 المرآن
ِ َوٌَْبغُونََها ِعَوًجا َوهُْم بِاآْلِخَرِة هُْم َكافُِروَن )  [7ٔ({ ]هود : 7ٔ}ال ِذٌَن ٌَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل ّللا 

 التفسٌر:
ٌمنعون الناس عن سبٌل هللا الموصلة إلى عبادته، وٌرٌدون أن تكون هذه  هإالء الظالمون الذٌن

 السبٌل عوجاء بموافمتها ألهوابهم، وهم كافرون باآلخرة ال ٌإمنون ببعث وال جزاء.

ِ{ ]هود : لوله تعالى:  هإالء الظالمون الذٌن  ، أي:"[5ٔ}الَِّذٌَن ٌَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاَّ
 .(ٗ)"ٌل هللا الموصلة إلى عبادتهٌمنعون الناس عن سب

ٌردُّون الناَس عن اتباع الحك وسلون طرٌك الهدى الموصلة إلى  :أي لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)" هللا عز وجل وٌجنبونهم الجنة

 .(ٙ)"لال: عن دٌن هللا عز وجل {،ٌصدون عن سبٌل هللا"}عن ابن عباس، لوله:  
هو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص صدت لرٌش، عنه  لال:{، عن سبٌل هللا  الذٌن ٌصدون"}عن السدي لوله:  

 .(2)"الناس

ٌَْبؽُونََها ِعَوًجا{ ]هود : لوله تعالى:  وٌرٌدون أن تكون هذه السبٌل عوجاء  ، أي:"[5ٔ}َو
 .(1)"بموافمتها ألهوابهم

 .(5)" أي : وٌرٌدون أن ٌكون طرٌمهم عوجا ؼٌر معتدلة لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)"ٌرجون بمكة ؼٌر اإلسبلم دٌنا ٌعنً: {،وٌبؽونها عوجا}لوله:  ،مالن ًعن اب 

 : كانوا إذا سؤلهم أحد هل تجدون دمحما: لالوا ال فصدوا،{ٌبؽونها عوجا"}عن السدي:  
 .(ٔ)"عنه الناس وبؽوا دمحما عوجا هبلكا

                                                             
 .2ٕٔٓ/ٙ(:ص225ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:ص21ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:ص21ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:ص21ٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:ص21ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:ص21ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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ٌصفونها باالعوجاج وهً مستمٌمة. أو ٌبؽون  {،وٌبؽونها عوجا} لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)"باالرتداد أهلها أن ٌعوجوا

وهم كافرون باآلخرة ال  ، أي:"[5ٔ}َوهُْم بِاآْلِخَرةِ هُْم َكافُِروَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"ٌإمنون ببعث وال جزاء

 .(ٗ)"ال ٌإمنون بها لال لتادة:" 
 .(٘)"الثانٌة لتؤكٌد كفرهم باآلخرة واختصاصهم به {هم}و لال الزمخشري:" 
 الفوابد:

 عظم جرم من ٌصد عن اإلسبلم بلسانه أو بحاله، أو سلطانه. -ٔ
عظم ذنب من ٌرٌد إخضاع الشرٌعة اإلسبلمٌة لهواه وشهواته بالتؤوٌبلت الباطلة  -ٕ

 والفتاوى ؼٌر المسإولة ممن باعوا آخرتهم بدنٌاهم.
 

 المرآن
ِ ِمْن أَْوِلٌَاَء ٌَُضاَعُف لَُهُم }أُولَئَِن لَْم  ٌَكُونُوا ُمْعِجِزٌَن ِفً اِْلَْرِض َوَما َكاَن لَُهْم ِمْن ُدوِن ّللا 

 [ٕٓ({ ]هود : ٕٓاْلعَذَاُب َما َكانُوا ٌَْستَِطٌعُوَن الس ْمَع َوَما َكانُوا ٌُْبِصُروَن )

 التفسٌر:
هرًبا، وما كان لهم ِمن أنصار ٌمنعونهم من أولبن الكافرون لم ٌكونوا لٌفوتوا هللا فً الدنٌا 

عمابه. ٌضاَعُؾ لهم العذاب فً جهنم؛ ألنهم كانوا ال ٌستطٌعون أن ٌسمعوا المرآن سماع منتفع، 
 أو ٌبصروا آٌات هللا فً هذا الكون إبصار مهتد؛ الشتؽالهم بالكفر الذي كانوا علٌه ممٌمٌن.

أولبن الكافرون  ، أي:"[ِٕٓجِزٌَن فًِ اأْلَْرِض{ ]هود : }أُولَبَِن لَْم ٌَكُونُوا ُمعْ لوله تعالى: 
 .(ٙ)لم ٌكونوا لٌفوتوا هللا فً الدنٌا هرًبا

 .(2)"لال: مسابمٌن {،معجزٌن"}عن ابن عباس، فً لوله:  
 .(1)"ما كانوا ٌعجزون هللا فً الدنٌا أن ٌعالبهم لو أراد عمابهم :أى لال الزمخشري" 
ِ ِمْن أَْوِلٌَاَء{ ]هود :  }َوَما َكانَ لوله تعالى:  وما كان لهم ِمن  ، أي:"[ٕٓلَُهْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(5)"أنصار ٌمنعونهم من عمابه
وما كان لهم من ٌتوالهم فٌنصرهم منه وٌمنعهم من عمابه، ولكنه  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٓٔ)األشهاد" أراد إنظارهم وتؤخٌر عمابهم إلى هذا الٌوم، وهو من كبلم
ٌضاعؾ علٌهم العذاب بسبب  ، أي:"[ٕٓ}ٌَُضاَعُؾ لَُهُم اْلعَذَاُب{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)"إِجرامهم وطؽٌانهم
 .(ٕٔ)"أي: عذاب الدنٌا واآلخرة لال لتادة:" 

 .(ٖٔ)«ٌضعؾ»ولرئ: 
                                                                                                                                                                               

 .2ٕٔٓ/ٙ(:ص21٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٖٙ-1ٖ٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٕٕالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٔٓ/ٙ(:ص21ٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٖٙ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٕٕٗالمٌسر:التفسٌر (ٙ)
 .1ٕٔٓ/ٙ(:ص212ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٖٙ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:(5)
 .1ٖٙ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .1/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .1ٕٔٓ/ٙ(:ص211ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٖٙ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖٔ)
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ْمَع َوَما َكانُوا ٌُْبِصُروَن{ ]هود : لوله تعالى:  سبب  أي:"، [ٕٓ}َما َكانُوا ٌَْستَِطٌعُوَن السَّ
تشدٌد العذاب ومضاعفته علٌهم أن هللا جعل لهم سمعاً وبصراً، ولكنهم كانوا ُصما عن سماع 

 .(ٔ)"الحك، عمٌاً عن اتباعه، فلم ٌنتفعوا بما منحهم هللا من حواس
 .(ٕ)"ٌمول: صم، عن الحك فبل ٌسمعونه لال لتادة:" 
ما كانوا ٌستطٌعون أن ٌسمعوا خٌرا فٌنتفعوا به وال ٌبصروا خٌرا  ولال لتادة أٌضا:" 

 .(ٖ)"فٌؤخذوا به
أراد أنهم لفرط تصامهم عن استماع الحك وكراهتهم له، كؤنهم ال  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٗ)"ٌستطٌعون السمع
أي : ٌضاعؾ علٌهم العذاب، وذلن ألن هللا تعالى جعل لهم سمعا  لال ابن كثٌر:" 
ا عن وأبصار ا وأفبدة ، فما أؼنى عنهم سمعهم وال أبصارهم وال أفبدتهم من شًء، بل كانوا ُصمَّ

سماع الحك ، عُمٌا عن اتباعه ، كما أخبر تعالى عنهم حٌن دخولهم النار : } َولَالُوا لَْو كُنَّا نَْسَمُع 
تعالى : } الَِّذٌَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن  [ ، ولالٓٔأَْو نَْعِمُل َما كُنَّا فًِ أَْصَحاِب السَِّعٌِر { ] الملن : 

ِ ِزْدَناهُْم َعذَابًا فَْوَق اْلعَذَاِب بَِما َكانُوا ٌُْفِسُدوَن { ]النحل :  [ ؛ ولهذا ٌعذبون على كل 11َسبٌِِل َّللاَّ
أمر تركوه ، وعلى كل نهً ارتكبوه ؛ ولهذا كان أصحَّ األلوال أنهم مكلفون بفروع الشرابع 

 .(٘)"ٌها بالنسبة إلى الدار اآلخرةأمرها ونه
 الفوابد:

 .بٌان أن من كره لوال أو شخصا ال ٌستطٌع رإٌته وال سماعه -ٔ
 

االستطاعة التً ٌجب بها الفعل من نحو التوفٌك الذي ال ٌجوز أن ٌوصؾ المخلوق به فهً  أن "
مع الفعل وأما االستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسبلمة اآلالت فهً لبل الفعل وبها 

 .(ٙ)"[1ٕٙنفسا إال وسعها( ]البمرة:  ال ٌكلؾ هللا:}ٌتعلك الخطاب وهو كما لال تعالى 

 المول والصواب المعتزلة بها لال واألخرى األشاعرة بها لال واألولى انً:"لال االلب
 تٌمٌة ابن اإلسبلم شٌخ ذلن بٌن ولد تعالى هللا رحمه المإلؾ ذكره الذي التفصٌل على معا بهما

 . ألهمٌته بتمامه نمله من بؤس ال شافٌا بٌانا هللا رحمه

 : (2)الفتاوى مجموع فً علٌه هللا رحمة لال

 لبله؟ أم فعله مع هً هل العبد استطاعة فً وؼٌرهم أصحابنا من الناس تكلم لد"
 المدر مثبتة على الؽالب هو وهذا فمط الفعل مع االستطاعة جعلوا فموم متنالضٌن لولٌن وجعلوها
 .وؼٌرهم أصحابنا من وافمهم ومن األشعري أصحاب من المتكلمٌن

 وجعل والشٌعة المعتزلة من النفاة على الؽالب وهو الفعل لبل االستطاعة جعلوا ولوم
 االستطاعة اآلخرون وجعل عنه تنفن ال له ممارنة هً إذ واحد لفعل إال تصلح ال المدرة األولون

 ٌكون أن ٌمنعون فإنهم انحرافا أكثر والمدرٌة أبدا الفعل تمارن وال للضدٌن صالحة إال تكون ال
 فً سواء بحال ٌمارنه ال األثر على ٌتمدم أن بد ال المإثر أن عندهم فإن بحال لدرة الفعل مع

                                                             
 .1/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٕٔٓ/ٙ(:ص215ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٕٔٓ/ٙ(:ص25ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٙ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2٘-2ٗشرح الطحاوٌة بتحمٌك االلبانً: (ٙ)
 .(2ٖٙ - 2ٖٔ/  1)مجموع الفتاوى:  (2)
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 على متمدمة االستطاعة أن والسنة الكتاب علٌه دل الذي والصواب. واألمر واإلرادة المدرة ذلن
 ؟لؽٌره تصلح ال أخرى استطاعة أٌضا وتمارنه أٌضا له وممارنة الفعل

 هً فتلن ،الفعل مع إال تكون ال وممارنة ،للضدٌن صالحة متمدمة: نوعان فاالستطاعة
 وهلل}: األولى فً تعالى هللا لال، له المحممة للفعل الموجبة هً وهذه له المجوزة للفعل المصححة

 ال االستطاعة هذه كانت ولو[ 52: عمران آل] {سبٌبل إلٌه استطاع من البٌت حج الناس على
 الحج كان وال الحج بترن أحد عصى ولما حج من على إال الحج وجب لما الفعل مع إال تكون
[ ٙٔ: التؽابن] {استطعتم ما هللا فاتموا}: تعالى ولال فراؼه لبل بل به اإلحرام لبل أحد على واجبا
 إال التموى من أحد على وجب لما الممارنة االستطاعة أراد ولو االستطاعة بممدار بالتموى فؤمر

 {وسعها إال نفسا هللا ٌكلؾ ال}: تعالى ولال االستطاعة تلن لارنته الذي هو إذ فمط فعل ما
 كلؾ لما الممارن به أرٌد فلو وتطٌمه تسعه الذي وهو الموسوع:  «الوسع» و[ 1ٕٙ: البمرة]

 أمر كل فإن متعددة هذا ونظابر...  الواجبات من تركه ما دون فمط به أتى الذي الفعل إال أحد
 لد هللا كان لما وإال الممارنة به ٌرد لم بعدمها وعدمه باالستطاعة وجوبه والسنة الكتاب فً علك

 الواجب بترن أحد ٌؤثم فبل ٌفعلها لم عمن أسمطها ولد فعلها من على إال الواجبات أوجب
 .المذكور

 وما السمع ٌستطٌعون كانوا ما}: تعالى لوله فمثل :الموجبة الممارنة االستطاعة وأما
 فً منها البد األخرى إذ الموجبة الممارنة هً االستطاعة فهذه[ ٕٓ: هود] {ٌبصرون كانوا

 .التكلٌؾ

 وهً الفمهاء ٌتكلم وعلٌها والعماب والثواب والنهً األمر مناط هً التً الشرعٌة هً: فاألولى
 .الناس عرؾ فً الؽالبة

 للكلمات فاألولى الفعل وجود ٌتحمك وبها والمدر المضاء مناط هً التً الكونٌة هً: والثانٌة
( وكتبه ربها بكلمات وصدلت: )لال كما الكونٌات الخلمٌات للكلمات والثانٌة الشرعٌات األمرٌات

 [ٕٔ: التحرٌم]

 لد أنه والتحمٌك مراده أو الحك معلوم خبلؾ على العبد لدرة فً الناس اختلؾ ولد
 المعلوم خبلؾ على أٌضا لادر هللا فإن الفعل على المتمدمة الشرعٌة األولى بالمدرة لادرا ٌكون

 إنه للفعل الممارنة بالمدرة ذلن على لادرا العبد ولٌس فعله ما على إال لادرا ٌكن لم وإال والمراد
 لول وكذلن ٌكن لم ٌشؤ لم وما كان هللا شاء ما فإنه كونه وأراد كونه هللا علم ما إال ٌكون ال

 عن استفهموا إنما[ ٕٔٔ: المابدة] {السماء من مابدة علٌنا ٌنزل أن ربن ٌستطٌع هل}: الحوارٌٌن
 للرجل ٌمال كما بالمدرة فسر أي[ 12: األنبٌاء] {علٌه نمدر لن أن} ٌونس ظن وكذلن. المدرة هذه

 أن المدرٌة اعتمدت ولما. الناس كبلم فً مشهور وهو تفعله؟ هل أي كذا؟ تفعل أن تمدر هل
 مستؽنٌا جعله مشٌبته ٌحدث العبد وأن الفعل حصول فً كافٌة( الفعل لبل االستطاعة) األولى

 رأوه ؼٌره من وهً للفعل موجبة الثانٌة أن اعتمدت لما الجبرٌة أن كما الفعل حٌن هللا عن
 هللا ذكر كما هللا لمشٌبة تابعة وهً مشٌبة له العبد فإن لبٌح خطؤ وكبلهما الفعل على مجبورا

 هو: ٌمال أن امتنع شابٌا مختارا مرٌدا العبد جعل لد هللا كان فإذا. كتابه من مواضع عدة فً ذلن
: لٌل فإذا المشٌبة لنفسه ابتدع الذي هو ٌكون أن وامتنع مرٌدا جعله لد كونه مع ممهور مجبور

 الجبر من المفهوم هو ولٌس له نظٌر ال فهذا ٌشاء أن إلى مضطر ٌختار أن على مجبور هو
 نمٌض طرفً على والجبرٌة المدرٌة افترق ولهذا. هللا إال ذلن على ٌمدر وال باالضطرار

 العلم أن ٌزعمون الجبرٌة من ونحوه الخطٌب وابن. نفاه ما دون أثبته فٌما مصٌب وكبلهما
 المتساوي الممكن ألن ضروري العبد ؼٌر من مرجح إلى تركه على العبد فعل رجحان بافتمار

 دعوى ولكن صحٌح المولٌن وكبل ما بمرجح إال اآلخر على طرفٌه أحد ٌترجح ال الطرفٌن
 مفتمر اإلحداث وهذا لها كاسب ألفعاله محدث العبد فإن بصحٌح لٌس اآلخر نفً أحدهما استلزام
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 فاعل من له البد ٌكن لم أن بعد محدثا صانعا فاعبل وكونه محدث صانع فاعل فالعبد محدث إلى
: لال ثم مستمٌما صار االستمامة شاء فإذا[ 1ٕ: التكوٌر( ]ٌستمٌم أن منكم شاء لمن: )لال كما

 [5ٕ: التكوٌر( ]العالمٌن رب هللا ٌشاء أن إال تشاإون وما)

 حول ال كان ولهذا حك كله والعملٌة السمعٌة األدلة علٌه دلت وما باالضطرار علم فما
 وصفات ذاتا له أن مع وأفعاله وصفاته ذاته فً له ذاتٌا فمرا هللا إلى فمٌر والعبد باهلل إال لوة وال

 ٌجعلونه الذٌن الصوفٌة ؼالٌة بؽلو شبٌه للحك جحد وهو وذاته صفاته كنفً أفعاله فنفً وأفعاال
 أنا}: لال الذي بؽلو شبٌه للحك جحد بدونه كابنا أو هللا عن مستؽنٌا منه شًء وجعل الحك هو

 السنة أهل علٌه ما الحك وإنما نفسه خلك إنه: ولال[ ٕٗ: النازعات] {األعلى ربكم
 .(ٔ)"والجماعة

 

 

 المرآن
 [ٕٔ({ ]هود : ٕٔ}أُولَئَِن ال ِذٌَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوَضل  َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن )

 التفسٌر:
أولبن الذٌن خسروا أنفسهم بافترابهم على هللا، وذهب عنهم ما كانوا ٌفترون من اآللهة التً 

 ٌدَّعون أنها تشفع لهم.

أولبن الذٌن خسروا أنفسهم  ، أي:"[ُٕٔروا أَْنفَُسُهْم{ ]هود : }أُولَبَِن الَِّذٌَن َخسِ لوله تعالى: 
 .(ٕ)"بافترابهم على هللا

 .(ٖ)"ؼبنوا أنفسهم لال البؽوي:أي:" 
 .(ٗ)"بوجوب العذاب علٌهم، وال خسران أعظم من خسران النفس لال ابن عطٌة:اي:" 
ٌمول تعالى ذكره: هإالء الذٌن هذه صفتهم، هم الذٌن ؼبنوا أنفسهم  لال الطبري:" 

 .(٘)"حظوظها من رحمة هللا
وذهب عنهم ما كانوا  ، أي:"[ٕٔ}َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"ٌفترون من اآللهة التً ٌدَّعون أنها تشفع لهم
 .(2)"أالمبلبكة واألصنام ٌزعمون من شفاعة لال البؽوي:أي:" 
وبطل كذبهم وإفكهم وفرٌتهم على هللا، بادعابهم له شركاء، فسلن ما  لال الطبري:" 

كانوا ٌدعونه إلًها من دون هللا ؼٌر مسلكهم، وأخذ طرٌمًا ؼٌر طرٌمهم، فَضّل عنهم، ألنه سلن 
أو ، فً الدنٌا حجارة أو خشبًا أو نحاًسا بهم إلى جهنم، وصارت آلتهم عدًما ال شًء، ألنها كانت

 .(1)"كان هلل ولًٌّا، فسلن به إلى الجنة، وذلن أًٌضا ؼٌر مسلكهم، وذلن أًٌضا ضبلٌل عنهم
 .(5)"تلؾ ولم ٌجدوه حٌث أملوه: معناه{، َضلَ } لال ابن عطٌة:" 

 الفوابد:
                                                             

 .2ٗانظر: شرح الطحاوٌة، تحمٌك األلبانً: (ٔ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٙٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٔٙٔ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .11ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٙٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (2)
 .11ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٔٙٔ/ٖالمحرر الوجٌز: (5)
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ٌعبدون من دون هللا تخلى عن المشركٌن ما كانوا تأنه فً مولؾ الحساب ٌوم المٌامة  -ٔ
 ن.افتراء علٌه، سبحانه عما ٌشركو

}لُْل إِنَّ اْلَخاِسِرٌَن  ، لال تعالى فً موضع آخر:وأهله ومالهأن الكافر هو الخاسر لنفسه  -ٕ
ٌَاَمِة{ ]الزمر:  [ بٌنما المإمن العامل للصالحات ٘ٔالَِّذٌَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوأَْهِلٌِهْم ٌَْوَم اْلِم

 لد ربح نفسه وأهله وماله وانتفع به.
فهإالء الكفار خسروا أنفسهم؛ ألنهم لم ٌستفٌدوا من وجودهم فً الدنٌا شٌبًا، بل 

ا إال الضرر، وخسروا أموالهم؛ ألنهم لم ٌنتفعوا بها، حتى ما أعطوه للخلك ما استفادو
لٌنتِفع به، فإنه ال ٌنفعهم؛ كما لال تعالى: }َوَما َمنَعَُهْم أَْن تُْمبََل ِمْنُهْم َنفَمَاتُُهْم إال أَنَُّهْم َكفَُروا 

ِ َوبَِرسُوِلِه{ ]التوبة:  ار، فصاحب النار ال ٌؤنس [ وخسروا أهلٌهم، ألنهم فً النٗ٘بِاّلِلَّ
 بؤهله، بل إنه مؽلك علٌه فً تابوت، وال ٌرى أن أحًدا أشد منه عذابًا.

 شًء وكل للفناء، مآلها ألن؛ حمٌمة دنٌاه خسر فمد؛ الصالح والعمل لئلٌمان ٌوفك لممن  -ٖ
 وكؤنه علٌن مر تجده عمرن من سبك مما لن حصل بما هذا واعتبر ٌوجد، لم فكؤنه فإن
 .الدنٌا إلى ٌركن لببل وجل عز هللا حكمة من وهذا ٌكن، لم

 
 المرآن

 [ٕٕ({ ]هود : ٕٕ}اَل َجَرَم أَن ُهْم ِفً اآْلِخَرِة هُُم اِْلَْخَسُروَن )
 التفسٌر:

حمًا أنهم فً اآلخرة أخسر الناس صفمة؛ ألنهم استبدلوا الدركات بالدرجات، فكانوا فً جهنم، 
 وذلن هو الخسران المبٌن.

ً إِنهم ٌوم  ، أي:"[ٕٕ}اَل َجَرَم أَنَُّهْم فًِ اآْلِخَرةِ هُُم اأْلَْخَسُروَن{ ]هود : تعالى:لوله   حما
 .(ٔ)"المٌامة من أخسر الناس، وال ترى أحداً أبٌَن خسراناً منهم

ٌمول تعالى ذكره: حما أن هإالء الموم الذٌن هذه صفتهم فً الدنٌا وفً  لال الطبري:" 
اآلخرة هم األخسرون الذٌن لد باعوا منازلهم من الجنان بمنازل أهل الجنة من النار ؛ وذلن هو 

 .(ٕ)"الخسران المبٌن
ألنهم آثروا الفانٌة على البالٌة، واستعاضوا عن الِجنان بلظى  لال الصابونً:" 

 .(ٖ)"نالنٌرا
ٌخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفمة فً الدار اآلخرة ؛ ألنهم  لال ابن كثٌر:" 

استبدلوا بالدركات عن الدرجات ، واعتاضوا عن نعٌم الجنان بحمٌم آن ، وعن شرب الرحٌك 
المختوم ، بَسُموم وحمٌم ، وِظّلٍ من ٌحموم ، وعن الحور العٌن بطعام من ِؼْسلٌن ، وعن 

ور العالٌة بالهاوٌة ، وعن لرب الرحمن ، ورإٌته بؽضب الدٌان وعموبته ، فبل جرم أنهم المص
 .(ٗ)"فً اآلخرة هم األخسرون

 .(٘)"ٌمول: بلى {،ال جرم"}عن ابن عباس، لوله:  

 ، ثبلثة وجوه:[ٕٕ}اَل َجَرَم أَنَُّهْم فًِ اآْلِخَرةِ هُُم اأْلَْخَسُروَن{ ]هود : لوله تعالى:وفً  
 .(ٙ)لاله الفراء .وال محالة ال بد«: ال جرم»أحدها : أن معنى 

                                                             
 .1/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .11ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٗتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٕٔٓ/ٙ(:ص25٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1/ٕانظر: معانً المرآن: (ٙ)
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كسب  :ال دافع لعذابهم، ثم استؤنؾ فمال : جرم ، أي :، أي«الكفار»عابد على « ال»الثانً : أن 
 (ٔ)ذكره الزجاج بما كسبت ٌداه، :كسب ، أي«:جرم»بكفره استحماق النار، وٌكون معنى 

 :(ٖ)الشاعرلول  ، ومنه(ٕ)والماوردي
َنا                نََصْبنَا َرأَْسهُ فًِ ِجْذعِ نَْخٍل  ٌْ  بَِما َجَرَمْت ٌََداهُ وَما اْعتََد

 بما كسبت ٌداه . :أي 
ً إنهم فً اآلخرة هم األخسرون.  :زابدة دخلت توكٌداً، ٌعنً« ال»الثالث : أن  وهذا لول حما

 :(1)لال الشاعر، (2)، واختاره البؽوي(ٙ)، والخلٌل(٘)، وسٌبوٌه(ٗ)الكلبً
نَةَ َطْعنَةً  ٌْ  َجَرَمْت فََزاَرةُ بَْعَدَها أَْن ٌَْؽَضبُوا              َولَمَْد َطعَْنَت أَبَا عٌَُ

 أحمتهم الطعنة بالؽضب. :أي
 الفوابد:

 .هم األخسرون فً اآلخرة الكفارأن  -ٔ
 بٌان ورثة دار الخسران وهم أهل الكفر والظلم. -ٕ

 
 المرآن

اِلَحاِت َوأَْخبَتُوا إِلَى َربِِّهْم أُولَئَِن أَْصَحاُب اْلَجن ِة هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن  }إِن  ال ِذٌنَ  آَمنُوا َوَعِملُوا الص 
 [ٖٕ({ ]هود : ٖٕ)

 التفسٌر:
إن الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا األعمال الصالحة، وخضعوا هلل فً كل ما أُمروا به ونُهوا 

 ، ال ٌموتون فٌها، وال ٌَْخرجون منها أبًدا.عنه، أولبن هم أهل الجنة

اِلَحاِت{ ]هود : لوله تعالى:  إن الذٌن صدَّلوا هللا " ، أي:[ٖٕ}إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 .(5)"ورسوله وعملوا األعمال الصالحة

ٌمول تعالى ذكره: إن الذٌن صدلوا هللا ورسوله، وعملوا فً الدنٌا بطاعة  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)"هللا

وخضعوا هلل فً كل ما أُمروا به " ، أي:[ٖٕ}َوأَْخبَتُوا إَِلى َربِِّهْم{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"ونُهوا عنه
 سٌر:، وجوه من التف[ٖٕ}َوأَْخَبتُوا إَِلى َربِِّهْم{ ]هود : لوله تعالى:وفً  

 .(ٔ)خافوا ربهم ، لاله ابن عباس :أحدها : ٌعنً

                                                             
 .ٙٗ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٔ)
 .ٗٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
، ٖٖٕ/2، والواحدي فً التفسٌر البسٌط:ٗٙٗ/ٕلم ألؾ عاٌه، والبٌت من شواهد الماوردي فً تفسٌره: (ٖ)

 ، وؼٌرهم.ٓٔ/5، والمرطبً فً تفسٌره: ٕٕٗ/ٕوالسمعانً فً تفسٌره:
 .ٗٗٔ/ٕحكاه عنه ابو اللٌث السمرلندي فً بحر العلوم: (ٗ)
 .ٙٗ-٘ٗ/ٖحكاه عنه الزجاج فً معانً المرآن: (٘)
 .ٕٓ/5اه عنه المرطبً فً تفسٌره:حك (ٙ)
 .5ٙٔ/ٗانظر: تفسٌر البؽوي: (2)
/ ٓٔ األدب خزانة فً عفٌؾ بن لعطٌة أو وله ،( جرم) العرب لسان فً الضرٌبة بن أسماء ألبًالبٌت  (1)

 أدب فً نسبة وببل ،1ٖٔ/ ٖ الكتاب فً فزارة من ولرجل ،ٖٙٔ/ ٕ سٌبوٌه أبٌات وشرح ،11ٕ ،1ٕٙ ،1ٖٕ
 فمه فً والصاحبً ،ٖ٘٘ ص األدب وجواهر ،٘ٙٗ ص اللؽة وجمهرة ،5ٓٔ ص واالشتماق ،ٕٙ ص الكاتب

 .ٕٖ٘/ ٕ والممتضب ،ٓ٘ٔ ص اللؽة
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 . 15ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري:(ٓٔ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٕ)الثانً : ٌعنً اطمؤنوا ، لاله مجاهد
 .(ٗ)لتادة، و(ٖ)ابن عباس فً رواٌة أخرىالثالث : أنابوا، لاله 

 .(٘)لاله ابن لتٌبة تواضعوا لربهم. واإلخبات: التواضع والولار.الرابع : 
 .(2)، والفراء(ٙ)التستريوالخامس: خشعت للوبهم إلى ربهم. لاله 

 .(1)"معناه: تخشعوا لربهم وإلى ربهم لال الفراء:" 
خشعت للوبهم إلى ربهم، وهو الخشٌة، فالخشوع ظاهر  :أي لال سهل التستري:" 

. فمد حكً أن موسى (5)«لو خشع للبه لخشعت جوارحه»والخشٌة سر، كما لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 
فً بنً إسرابٌل، فمزق واحد منهم لمٌصه، فؤوحى هللا تعالى إلى موسى صلوات هللا علٌه لص 

 .(ٔٔ)"(ٓٔ)«أن لل له: مزق لً للبن وال تمزق لً ثٌابن

 .(ٕٔ)عن لتادة خشعوا وتواضعوا لربهم ، رواه معمروالسادس: 
 .(ٖٔ): أخلصوا إلى ربهم ، لاله مماتلوالسابع

وهذه األلوال متماربة المعانً، وإن اختلفت ألفاظها، ألن اإلنابة إلى هللا  لال الطبري:" 
من خوؾ هللا، ومن الخشوع والتواضع هلل بالطاعة، والطمؤنٌنة إلٌه من الخشوع له، ؼٌر أن 

 .(ٗٔ)"نفس "اإلخبات"، عند العرب: الخشوع والتواضع
أتابوا إلى ربهم وتضرعوا إلٌه، وخضعوا مجازه: {: َوأَْخَبتُوا إِلى َربِِّهم }لال أبو عبٌدة:" 

 .(٘ٔ)"وتواضعوا له
أولبن هم أهل " ، أي:[ٖٕ}أُولَبَِن أَْصَحاُب اْلَجنَِّة هُْم فٌَِها َخاِلُدون{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٙٔ)"الجنة، ال ٌموتون فٌها، وال ٌَْخرجون منها أبًدا
الجنة الذٌن ال ٌخرجون عنها مول: هإالء الذٌن هذه صفتهم، هم سكان ٌ لال الطبري:" 

 .(2ٔ)"وال ٌموتون فٌها، ولكنهم فٌها البثُون إلى ؼٌر نهاٌة
من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دٌنه فلهم الجنة خالدٌن  :أي لال ابن عباس:" 

 .(1ٔ)"فٌها
: فلهم الجنة خالدٌن فٌها ٌخبرهم أن الثواب {هم فٌها خالدون:"}-أٌضا- عن ابن عباسو 

 .(5ٔ)"بالخٌر والسٌا ممٌم على أهله أبدا ال انمطاع له
 الفوابد:

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٓ/٘ٔ(:ص1ٓ52ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٕٓ/٘ٔ(:ص1ٔٓٓٔ )-(1ٓ51ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .15ٕ/٘ٔ(:ص1ٓ5٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .15ٕ/٘ٔ(:ص1ٓ5ٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٓؼرٌب المرآن: (٘)
 .21انظر: تفسٌر التستري: (ٙ)
 .5/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .5/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٕٗ/ ٗ ،ٕٓٔ/ ٖ األصول نوادر(5)
 .25/ ٔ المدٌر وفٌض 12 ص عاصم أبً البن الزهد وكتاب ٕ٘ٙ/ ٖ الصفوة صفوة(ٓٔ)
 .21تفسٌر التستري: (ٔٔ)
 .5ٕٓ/٘ٔ(:ص1ٔٓٔٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .21ٕ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .5ٕٓ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .1ٕٙ/ٔمجاز المرآن: (٘ٔ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
 .5ٕٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٕٕٓٓ/ٙ(:ص1ٓٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1ٔ)
 .ٕٕٓٓ/ٙ(:ص1ٓٔٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5ٔ)
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 .بٌان ورثة دار النعٌم وهم أهل اإلٌمان والطاعة -ٖ
أن األعمال كلها ما خبل االعتماد واإللرار لٌست ومن الفوابد: بطبلن لول من لال:  -ٗ

أن بإٌمان، وبٌنها فً كتابه فمال: }إن الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات{ فثبت بذلن 
 .األعمال لٌست بإٌمان

؛ ال ٌدل على أن عمل {إن الذٌن آمنوا وعملوا الصالحاتلالجواب: أن لوله تعالى:}
إن الذٌن  ، ولكن المعنى:الصالحات لٌس باإلٌمان الذي ال كمال لبلعتماد واإللرار إال به

نهم آمنوا ألل اإلٌمان وهو النالل عن الكفر والمخرج منه، ثم لم ٌمتصروا علٌه، ولك
ضموا إلٌه الصالحات فعملوها، حتى ارتمى إٌمانهم من درجة األلل إلى األكمل، كما 
ٌمال: أن من صلى وأطال المنوت والمراءة واستكثر من الذكر فله كذا، فٌراد بمن 
ٌصلً: من حصل األركان التً ال ألل منها، وبما وراء ذلن، من ضم إلٌها من نوافل 

 .(ٔ)ة فٌكثر ذلن الخٌر بها، وٌفضل وٌشرؾالخٌر ما ٌمع منه مع ؼٌره صبل

 
 المرآن

ٌِْن َكاِْلَْعَمى َواِْلََصّمِ َواْلبَِصٌِر َوالس ِمٌعِ َهْل ٌَْستَِوٌَاِن َمثاًَل أَفاََل تَذَك ُروَن ) ({ ٕٗ}َمثَُل اْلفَِرٌمَ
 [ٕٗ]هود : 
 التفسٌر:

الذي ال ٌسمع والبصٌر والسمٌع: مثل فرٌمًَ الكفر واإلٌمان كمثل األعمى الذي ال ٌرى واألصم 
ففرٌك الكفر ال ٌبصر الحك فٌتبعه، وال ٌسمع داعً هللا فٌهتدي به، أما فرٌك اإلٌمان فمد أبصر 

 حجج هللا وسمع داعً هللا فؤجابه، هل ٌستوي هذان الفرٌمان؟ أفبل تعتبرون وتتفكرون؟

ٌِْن َكاأْلَْعَمى َواأْلَصَ لوله تعالى:  مثل  ، أي:"[ّٕٗمِ َواْلبَِصٌِر َوالسَِّمٌعِ{ ]هود : } َمثَُل اْلَفِرٌَم
كمثل األعمى الذي ال ٌرى واألصم الذي ال ٌسمع والبصٌر والسمٌع: ، فرٌمًَ الكفر واإلٌمان

ففرٌك الكفر ال ٌبصر الحك فٌتبعه، وال ٌسمع داعً هللا فٌهتدي به، أما فرٌك اإلٌمان فمد أبصر 
 .(ٕ)"حجج هللا وسمع داعً هللا فؤجابه

كمثل األعمى الذي ال ٌرى  ،مثل فرٌَمً الكفر واإلٌمان لال الطبري:ٌمول تعالى ذكره:" 
بعٌنه شٌبًا، واألصم الذي ال ٌسمع شٌبًا، فكذلن فرٌك الكفر ال ٌبصر الحك فٌتبعه وٌعمل به، 

الهدى لشؽله بكفره باهلل، وؼلبة خذالن هللا علٌه، ال ٌسمع داعً هللا إلى الرشاد، فٌجٌبه إلى 
فٌهتدي به، فهو ممٌٌم فً ضبللته، ٌتردَّد فً حٌرته. والسمٌع والبصٌر فذلن فرٌك اإلٌمان، 
أبصر حجج هللا، وألر بما دلت علٌه من توحٌد هللا، والبراءة من اآللهة واألنداد، ونبوة األنبٌاء 

 .(ٖ)"علٌهم السبلم، وسمَع داعً هللا فؤجابه وعمل بطاعة هللا
ثم ذكر دمحما ملسو هيلع هللا ىلص فمرأ فٌما بٌنه وبٌن خالمه فمرأ: "عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم لال: عن  

 .(ٗ)"مثل الفرٌمٌن اآلٌة كلها
 .(٘)"المإمن :«السمٌع»و« البصٌر»و ،الكافر«: األصم»و« األعمى» لال ابن عباس:" 

 .(٘)"المإمن

، الفرٌمان الكافران، {عمثل الفرٌمٌن كاألعمى واألصم والبصٌر والسمٌ"}عن مجاهد:  
 .(ٔ)"والمإمنان، فؤما األعمى واألصم فالكافران، وأما البصٌر والسمٌع فهما المإمنان

                                                             
 .ٔٗ/ٔانظر: المنهاج فً شعب اإلٌمان: (ٔ)
 .ٕٕٗ، والتفسٌر المٌسر:5ٕٔ/٘ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٕٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٓٓ/ٙ(:ص1ٕٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٕٕ-5ٕٔ/٘ٔ(:ص1ٕٔٓٔأخرجه الطبري) (٘)
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هذا مثٌل ضربه هللا للكافر والمإمن، فؤما الكافر فصم عن الحك، فبل ٌسمعه،  لال لتادة:" 
وعمً عنه فبل ٌبصره. وأما المإمن فسمع الحك فانتفع به، وأبصره فوعاه وحفظه وعمل 

 .(ٕ)"به

 .(ٖ)"هل ٌستوي هذان الفرٌمان؟ ، أي:"[ٕٗ}َهْل ٌَْستَِوٌَاِن َمثبًَل{ ]هود : لوله تعالى: 
ٌمول: هل ٌستوي هذان الفرٌمان على اختبلؾ حالتٌهما فً أنفسهما  "لال الطبري: 

 .(ٗ)"عندكم أٌها الناس؟ فإنهما ال ٌستوٌان عندكم، فكذلن حال الكافر والمإمن ال ٌستوٌان عند هللا
 .(٘)"ال ٌستوي فً الفضل"سعٌد بن جبٌر:  لال 
 .(ٙ)"أفبل تعتبرون وتتفكرون؟ ، أي:"[ٕٗ}أَفَبَل تَذَكَُّروَن{ ]هود : لوله تعالى: 
ٌمول جل ثناإه: أفبل تعتبرون أٌها الناس وتتفكرون،، فتعلموا حمٌمة  لال الطبري:" 

 .(2)"اختبلؾ أمرٌهما، فتنزجروا عما أنتم علٌه من الضبلل إلى الهدى، ومن الكفر إلى اإلٌمان؟
 الفوابد:

 اظ.استحسان الممارنات بٌن األشٌاء المتضادة للعبرة واالتع -ٔ
 الكافر مٌت موتا معنوٌا فلذا هو ال ٌسمع وال ٌبصر، والمسلم حً فلذا هو سمٌع بصٌر. -ٕ
 

 المرآن
 [ٕ٘({ ]هود : ٕ٘}َولَمَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى لَْوِمِه إِنًِّ لَكُْم نَِذٌٌر ُمبٌٌِن )

 التفسٌر:
مبٌِّن لكم ما أُرسلت به إلٌكم ولمد أرسلنا نوًحا إلى لومه فمال لهم: إنً نذٌر لكم من عذاب هللا، 

 من أمر هللا ونهٌه.

رسوالً إلى نوحا أرسلناولمد  ، أي:"[ٕ٘}َوَلمَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى لَْوِمِه{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(1)"لومه بعد أن امتؤلت األرض بشركهم وشرورهم

 .(5)"ٌمول تعالى ذكره: ولمد أرسلنا نوًحا إلى لومه لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)"أرسل: أي: بعث"عن أبً صالح:  

 .(ٔٔ)"أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: أول نبً أرسل نوح ملسو هيلع هللا ىلص:"عن أنس  

فؤلام جل ثناإه حجته على خلمه فً أنبٌابه، فً األعبلم التً باٌنوا  لال اإلمام الشافعً:" 
التً باٌنوا بها  أمور األنبٌاء، ودالبلهمخلمه سواهم، وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد  بها

ؼٌرهم، ومن بعدهم، وكان الواحد فً ذلن وأكثر منه سواء، تموم الحجة بالواحد منهم لٌامها 
 .(ٕٔ)"باألكثر

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٕ/٘ٔ(:ص1ٖٔٓٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٕٕ/٘ٔ(:ص1ٔٓٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٕٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٔٓ/ٙ(:ص1ٓ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٕٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 . ]بتصرؾ[.ٓٔ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (1)
 .5ٖٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٕٔٓ/ٙ(:ص1ٓٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٕٔٓ/ٙ(:ص1ٓ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .52ٔ/ٕتفسٌر الؽمام الشافعً: (ٕٔ)
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فمال لهم: إنً نذٌر لكم من عذاب  ، أي:"[ٕ٘}إِنًِّ لَكُْم نَِذٌٌر ُمبٌٌِن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"هللا، مبٌِّن لكم ما أُرسلت به إلٌكم من أمر هللا ونهٌه

إنً لكم، أٌها الموم، نذٌر من هللا، أنذركم بؤَسه على كفركم به، فآمنوا لال الطبري:أي: " 
 .(ٕ)"به وأطٌعوا أمره

مبشرا »لال: ٌعنً: النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنزلت علٌه:  ،«نذٌر»لما أنزلت  :"عن ابن عباس 
 .(ٖ)"لال: نذٌرا من النار ،«ونذٌرا

ولرأ نافع وابن عامر ، }إنً لكم{ بفتح األلؾ :لرأ ابن كثٌر وأبو عمرو والكسابى 
 .(ٗ)}إنً لكم{ بكسر األلؾ:وعاصم وحمزة 

 الفوابد:

األرض بعد أن أشركوا بربهم وعبدوا إن نوحا واسمه عبد الؽفار أول رسول إلى أهل  -ٔ
 ؼٌره من األوثان واآللهة الباطلة.

عرفوا بالشرن، وأول من ولعوا فٌه؛ فكان نوح من  هم اول -علٌه السبلم-أن لوم نوح -ٕ
أول رسول من هللا لمماومة الشرن وإلامة الحجة على المشركٌن؛ بتذكٌرهم بنعم هللا 

شرن ولزوم التبري منه، ولكن الموم ؼلب ووجوب شكرها، وداللتهم على سوء مؽبة ال
علٌهم هوى الشرن، ففمدوا رشدهم، ولم ٌفمهوا جدال نبٌهم، وأتوا فً الدفاع عن وثنٌتهم 

 بما هو خارج عن موضوع النزاع.
 

 المرآن
ٌْكُْم َعذَاَب ٌَْوٍم أَِلٌٍم ) َ إِنًِّ أََخاُف َعلَ  [ٕٙ({ ]هود : ٕٙ}أَْن اَل تَْعبُُدوا إاِل  ّللا 

 التفسٌر:
 عذاب ٌوم موجع. -إن لم تفردوا هللا وحده بالعبادة-آمركم أال تعبدوا إال هللا، إنً أخاؾ علٌكم 

َ{ ]هود : لوله تعالى:   .(٘)"آمركم أال تعبدوا إال هللا ، أي:[ٕٙ}أَْن اَل تَْعبُُدوا إِالَّ َّللاَّ
وإشراكها فً  أن ال تعبدوا إال هللا أٌها الناس، عبادة اآللهة واألوثان،  لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)"عبادته، وأفردوا هللا بالتوحٌد، وأخلصوا له العبادة، فإنه ال شرٌن له فً خلمه

 .(2)"أي: وحدوا {،اعبدوا"}ن ابن عباس، لوله: ع 

ر أهل العلم أنه كان كان من حدٌث نوح وحدٌث لومه فٌما ٌذك"دمحم بن إسحاق لال: عن  
إال نبً لتل. وكان ٌدعوهم كما لال  حلٌما صبورا لم ٌلك نبً من لومه من الببلء أكثر مما لمً

ٌْبًل َونََهاًرا{ بالنصٌحة لهم فلم ٌزدهم ذلن منه إال فرارا حتى إنه  (5)وسرا وجهارا (1)هللا تعالى: } لَ
 .(ٓٔ)"أذنٌه لكٌبل ٌسمع شٌبا من لوله إنه لٌكلم الرجل منهم فٌلؾ رأسه بثوبه وٌجعل أصابعه فً

                                                             
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٔٓ/ٙ(:ص1ٓ1ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٖٖانظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٔٓ/ٙ(:ص1ٓ5ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .[٘]نوح : (1)
 .[5 - 1({ ]نوح : 5إِْسَراًرا )( ثُمَّ إِنًِّ أَْعلَْنُت لَُهْم َوأَْسَرْرُت لَُهْم 1}ثُمَّ إِنًِّ َدَعْوتُُهْم ِجَهاًرا ) ٌمصد لوله تعالى: (5)

5]. 
 .ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓ/ٙ(:ص1ٔٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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ٌْكُْم َعذَاَب ٌَْوٍم أَِلٌٍم{ ]هود : لوله تعالى:  إن لم -إنً أخاؾ علٌكم  ، أي:[ٕٙ}إِّنًِ أََخاُؾ َعلَ
 .(ٔ)"عذاب ٌوم موجع -تفردوا هللا وحده بالعبادة

ٌمول: إنً أٌها الموم، إن لم تخصُّوا هللا بالعبادة، وتفردوه بالتوحٌد،  لال الطبري:" 
وتخلعوا ما دونه من األنداد واألوثان أخاؾ علٌكم من هللا عذاَب ٌوم مإلم عمابُه وعذابُه لمن 

 .(ٕ)"عُذِّب فٌه

الموجع «: األلٌم»لال:  {،عذاب ٌوم ألٌم"}عن أبً العالٌة فً لوله: أخرج ابن ابً حاتم  
وكذلن فسره سعٌد، بن جبٌر والضحان، ولتادة، وأبو لال ابن ابً حاتم:" . (ٖ)"فً المرآن كله

 .(ٗ)"مالن وأبو عمران النحوي ومماتل بن حٌان

 الفوابد:

التوحٌد هو الذي افتتح به الرسل دعوتهم، كما لال أول الرسل نوح علٌه السبلم أن  -ٔ
ٌْكُْم َعذَاَب ٌَْوٍم أَِلٌٍم{ ]هود لمومه: }أَْن ال  َ إِنًِّ أََخاُؾ َعلَ َ ، [ٕٙ-تَْعبُُدوا إِالَّ َّللاَّ }اْعبُُدوا َّللاَّ

ٌُْرهُ{ ]األعراؾ   .[5٘-َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َؼ
الرسل المتمدمة أنهم كانوا ٌنذرون لومهم العذاب وال ٌذكرون لهم دخول الجنة كما أن  -ٕ

 وكذلن ،فً لوله تعالى }إنً أخاؾ علٌكم عذاب ٌوم ألٌم{ أخبر عن نوح علٌه السبلم
 .ولد أجمع المسلمون على أن مإمنهم ٌدخل الجنةجمٌع الرسل، 

إِنًِّ أََخاُؾ :}الجر بالمجاورة أسلوب عربً معروؾ كثٌر االستعمال، ومنه لول هللا أن  -ٖ
ٌْكُْم َعذَاَب ٌَْوٍم أَِلٌمٍ  [، مع أنَّ األلم وصؾ للعذاب، وأما الٌوم فهو ظرؾ ٕٙ]هود:  {َعلَ

وال ٌُوصؾ الٌوم بؤنه مإلم أو لٌس بمإلم، ولهذا صار الظاهر هنا فً هذه اآلٌة أنَّ 
معناها إنً أخاؾ علٌكم عذاب ٌوم ألٌم، ٌعنً عذاباً ألٌماً فً ٌوم، كما هو المول األظهر 

 من لولً العلماء هنا.
 

 المرآن
 أََراِذلُنَا اْلَمََلُ ال ِذٌَن َكفَُروا ِمْن لَْوِمِه َما نََراَن إاِل  َبَشًرا ِمثْلَنَا َوَما نََراَن ات بَعََن إاِل  ال ِذٌَن هُمْ  }فَمَالَ 

ٌْنَا ِمْن فَْضٍل َبْل نَظُنُّكُْم َكاِذبٌَِن ) أْيِ َوَما نََرى لَكُْم َعلَ  [9ٕ({ ]هود : 9ٕبَاِدَي الر 

 التفسٌر:
مال رإساء الكفر من لومه: إنن لست بَملَن ولكنن بشر، فكٌؾ أُوحً إلٌن ِمن دوننا؟ وما نران ف

اتبعن إال الذٌن هم أسافلنا وإنما اتبعون من ؼٌر تفكر وال روٌَّة، وما نرى لكم علٌنا من فضل 
ا دخلتم فً دٌنكم هذا، بل نعتمد أنكم كاذبون فٌما تدَّعون.  فً رزق وال مال لمَّ

لال السادة والكبراء  ، أي:"[2ٕ}فَمَاَل اْلَمؤَلُ الَِّذٌَن َكَفُروا ِمْن لَْوِمِه{ ]هود : ه تعالى:لول 
 .(٘)"من لوم نوح

الذٌن كفروا باهلل  - {المؤل}وهم -فمال الكبراء من لوم نوح وأشرافهم  لال الطبري:" 
 .(ٙ)"وجحدوا نبوة نبٌهم نوح علٌه السبلم

 .(2)"األشراؾ من لومه ٌعنً: {،فَمَاَل اْلَمؤَلُ  :"}مالن  ًأب عن 

                                                             
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٕٗ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٕٓ/ٙ(:ص1ٔٔٓٔتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٕٓ/ٙتفسٌر ابن ابً حاتم:  (ٗ)
 .ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٕ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٕٓ/ٙ(:ص1ٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
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ما نران إال واحداً مثلنا وال  ، أي:"[2ٕ}َما َنَراَن إِالَّ بََشًرا ِمثْلََنا{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"فضل لن علٌنا

 .(ٕ)"إال آدمٌا مثلنا ال تفضلنا بشًء :ٌعنً لال مماتل:" 
ٌعنون بذلن أنه آدمً مثلهم فً الخلك والصُّورة والجنس، كؤنهم كانوا  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"منكرٌن أن ٌكون هللا ٌرسل من البشر رسوال إلى خلمه
أنه كان ٌحدث أنه بلؽه أنهم  :"دمحم بن إسحاق، عن من ال ٌتهم، عن عبٌد بن عمٌر اللٌثً 

كانوا ٌبطشون به ٌعنً نوحا فٌخنمونه حتى ٌؽشى علٌه فإذا أفاق لال: اللهم اؼفر لمومً فإنهم ال 
ٌعلمون حتى إذا تمادوا فً المعصٌة، وعظمت فٌهم فً األرض الخطٌبة، وتطاول علٌه وعلٌهم 

 ٌؤتً لرن إال كان أخبث من الذي الشؤن، واشتد علٌه منهم الببلء، وانتظر النجل بعد النجل فبل
لبله حتى إن كان اآلخر منهم لٌمول: لد كان هذا مع آبابنا ومع أجدادنا هذا مجنون ال ٌمبلون منه 

 .(ٗ)"شٌبا حتى شكا ذلن من أمرهم نوح إلى هللا عز وجل ولال كما لص هللا علٌنا فً كتابه
سهل وال جبل إال له عامر ما عذب لوم نوح حتى ما كان فً األرض لال ابن زٌد :" 

 .(٘)"ٌعمره وحابز ٌحوزه
وما نران اتبعن  ، أي:"[2ٕ}َوَما نََراَن اتَّبَعََن إِالَّ الَِّذٌَن هُْم أََراِذلُنَا{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"إال الذٌن هم أسافلنا
ٌمول: وما نران اتبعن إال الذٌن هم سفلتنا من الناس، دون الكبراء  لال الطبري:" 

 .(2)"واألشراؾ
 .(1)"السفلة  :الرذالة من الناس لال مماتل:" 
أْيِ{ ]هود : لوله تعالى:  وإنما اتبعون فً ظاهر الرأي من ؼٌر  ، أي:"[2ٕ}بَاِدَي الرَّ

 .(5)"تفكر أو روٌّة

، لال: فٌما {اتبعن إال الذٌن هم أراذلنا بادي الرأيوما نران "}عن ابن عباس لوله:  
  .(ٓٔ)"ظهر لنا

 .(ٔٔ)"فٌما نَرى وٌظهر لنا لال الطبري:"

 .(ٕٔ)"بدا لنا أنهم سفلتنا:ٌعنً  لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)وٌبدو" فٌما ٌظهر لنا لال الفراء:" 
، أي: فً ظاهر الرأي. ولٌس بمهموز ألنه من "بدا" "ٌبدو" أي: ظهر لال االخفش:" 

 .(ٗٔ)"أي: فٌما ٌبدأ به من الرأي ،«بادىء الرأي»ولال بعضهم 
أي: ظاهر الرأي. بؽٌر همز. من لولن: بدا لً ما كان خفٌا: أي ظهر.  لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٔ)"ومن همزه جعله: أول الرأي. من بدأت فً األمر فؤنا أبدأ

                                                             
 .ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .21ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .5ٕ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٕٕٓ/ٙ(:ص1ٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٕٓ/ٙ(:ص1ٔٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .5ٕ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .21ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٕٕٗ، والتفسٌر المٌسر:ٔٔ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (5)
 .52ٕ/٘ٔ(:ص1ٔٓ٘ٔاخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٕ٘/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .21ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .1ٖٔ/ٔمعانً المرآن: (ٗٔ)



ٖٕ٘ 
 

أْيِ » لال أبو عبٌدة:"   مهموز ألنه من بدأت عن أبى عمرو، ومعناه:«باِدَي الرَّ

 :(ٕ)أول الرأى، ومن لم ٌهمز جعله ظاهر الرأى من بدا ٌبدو، ولال ]الراجز[ 

 ولد علتنى ذرأة بادى بدى

الّذراة الّشمط الملٌل فى سواد، ملح ذرآنّى: الكثٌر البٌاض وكبش  :«بدا»فلم ٌهمز جعلها من
 .(ٖ)"أذرأ، ونعجة ذرآء فى أذنها بٌاض شبه النّمش

أْيِ{ ]هود : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[2ٕ}َباِدَي الرَّ
 .(ٗ)احدها : إنن تعمل بؤول الرأي من ؼٌر فكر ، لاله الزجاج

 .(٘)اٌضا ، لاله الزجاجوبَاِطنُهم َعلَى خبلؾ ذِلناتبعُوَن فً الظاهر، أنهم الثانً : 
 . (ٙ)ابن شجرة حكاه الماوردي عنأن ما فً نفسن من الرأي ظاهر ، تعجٌزاً له ، 

ان أراذلنا اتبعون بؤلل الرأي وهم إذا فكروا رجعوا عن اتباعن ، حكاه ابن  :الثالث : ٌعنً
 .(1)، وذكره الزجاج(2)األنباري
 والبالون، }الرأي{ ال ٌهمزه  ،«الدل» بعد مفتوحة بهمزة« بادىء »:عمرو أبو لرأ 

 .(5)وكلهم لرأ }الرأي{ مهموزا، مفتوحة« ٌاء»ـب«بادي»:
ٌْنَا ِمْن فَْضٍل{ ]هود : لوله تعالى:  وما نرى لن وألتباعن  ، أي:"[2ٕ}َوَما َنَرى لَكُْم َعلَ

 .(ٓٔ)"من مزٌة وشرؾ علٌنا ٌإهلكم للنبوة، واستحماق المتابعة
 .(ٔٔ)"ٌعنً: فضٌلة {،من فضل"}عن سعٌد بن جبٌر، لوله:  
ٌمول: وما نتبٌن لكم علٌنا من فضل نلتموه بمخالفتكم إٌانا فً عبادة  لال الطبري:" 

طلَب ذلن الفضل، وابتؽاَء ما أصبتموه  األوثان إلى عبادة هللا وإخبلص العبودة له، فنتبعكم
وهذا خطاب منهم لنوحٍ علٌه السبلم، وذلن أنهم إنما كذبوا نوًحا دون أتباعه، ألن ، بخبلفكم إٌانا

ٌَا أٌََُّها }أتباعه لم ٌكونوا ُرسبل. وأخرج الخطاَب وهو واحد مخرج خطاب الجمٌع، كما لٌل: 
ًُّ إِذَا َطلَّْمتُُم النَِّساءَ   .(ٕٔ)"[ٔ، ]سورة الطبلق: {النَّبِ

 .(ٖٔ)""بل نظنكم كاذبٌن فٌما تدعونه ، أي:"[2ْٕم َكاِذبٌَِن{ ]هود : }بَْل نَظُنُّكُ لوله تعالى: 
 .(ٗٔ)"بل نظنن، ٌا نوح، فً دعوان أن هللا ابتعثن إلٌنا رسوال كاذًبا لال الطبري:" 
 الفوابد:

 .«ال إله إال هللا»لوله أن ال تعبدوا إال هللا هو معنى  -ٔ
 التذكٌر بعذاب ٌوم المٌامة. -ٕ

                                                                                                                                                                               
 .ٖٕٓؼرٌب المرآن: (ٔ)
/ ٕ والجمهرة 2ٔ/ ٕٔ والطبري ٓ٘/ ٕ الكتاب فى وهو ٔ٘ٔ/ 1ٔ األؼانى فى نخٌلة ألبى أرجوزة من(ٕ)

 .(ذرأ بداء) والتاج واللسان ٗ٘/ ٔ والشنتمرى ٕٖٔ
 .11ٕ-12ٕ/ٔمجاز المرآن: (ٖ)
 .2ٗ/ٖانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .2ٗ/ٖانظر: معانً المرآن: (٘)
 .٘ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .٘ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 ".اتبعوَن ابتداء الرأي، أي حٌن ابتدأوا ٌنظرون وإذا فكروا لم ٌتبعون . لال:"2ٗ/ٖانظر: معانً المرآن: (1)
 .ٕٗٔ، والدانً:ٕٕٖانظر: السبعة فً المراءات: (5)
 .ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٖٕٕٓ/ٙ(:ص1ٔٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .52ٕ-5ٕٙ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖٔ)
 .52ٕ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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 الفمراء والضعفاء وخصومهم األؼنٌاء واألشراؾ والكبراء.اتباع الرسل هم  -ٖ
 .(ٔ)«الكبر من بطر الحك وؼمط الناس» :احتمار أهل الكبر لمن دونهم. وفً الحدٌث  -ٗ
االستدالل على بطبلن الشًء بؤخذ الضعفاء به، وضعؾ فهم بطبلن منهج الكفار فً  -٘

 عنهم الكتاب الكرٌم.من أخذ به، على ما ٌدل علٌه لول لوم نوح له كما حكاه 
فانظر إلى لوم نوح كٌؾ استنكفوا من اتباع نبٌهم لسبب اتباع الضعفاء له، 
وذلن لكون مطمح أنظارهم الدنٌا، وإال لو كانت اآلخرة همهم، التبعوا الحك أٌنما 
وجدوه، ولكن لجاهلٌتهم أعرضوا عن الحك التباع شهواتهم، وانظر إلى هرلل لما كان 

رة على جانب عظٌم، اعتمد اتباع الضعفاء دلٌبل على الحك. فمال فً من العمل والبصٌ
جملة ما سؤل أبا سفٌان عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. "وسؤلتن عن أشراؾ الناس اتبعوه أم 

 .(ٕ)ضعفاإهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل"

 
 المرآن

ٌْتُْم إِْن كُْنُت  ٌْكُْم أَنُْلِزُمكُُموَها }لَاَل ٌَا لَْوِم أََرأَ ٌَْت َعلَ َعلَى بٌَِّنٍَة ِمْن َربًِّ َوآتَانًِ َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدِه فَعُّمِ
 [1ٕ({ ]هود : 1َٕوأَْنتُْم لََها َكاِرهُوَن )

 التفسٌر:
لال نوح: ٌا لومً أرأٌتم إن كنُت على حجة ظاهرة من ربً فٌما جبتكم به تبٌِّن لكم أننً على 

عنده، وآتانً رحمة من عنده، وهً النبوة والرسالة فؤخفاها علٌكم بسبب جهلكم الحك من 
وؼروركم، فهل ٌصح أن نُْلزمكم إٌاها باإلكراه وأنتم جاحدون بها؟ ال نفعل ذلن، ولكن نَِكل 

 أمركم إلى هللا حتى ٌمضً فً أمركم ما ٌشاء.

ٌْتُْم إِْن كُْنُت عَ لوله تعالى:  ٌَا لَْوِم أََرأَ لال نوح:  ، أي:"[1ٕلَى بٌَِّنٍَة ِمْن َرّبًِ{ ]هود : }لَاَل 
ٌا لومً أرأٌتم إن كنُت على حجة ظاهرة من ربً فٌما جبتكم به تبٌِّن لكم أننً على الحك من 

 .(ٖ)"عنده
 .(ٗ)"تلطؾ معهم فً الخجطاب الستمالتهم إلى اإِلٌمان لال الصابونً:" 
، لال: لد عرفتها، {على بٌنة من ربًٌا لوم إن كنت }لال نوح: " :عن ابن جرٌج 

 .(٘)"وعرفت بها أمره، وأنه ال إله إال هو
ٌْتُْم إِْن كُْنُت َعلَى بٌَِّنٍَة ِمْن َربًِّ{ ]هود : لوله تعالى:وفً    ، وجوه:[1ٕ}لَاَل ٌَا لَْوِم أََرأَ

 .(ٙ)أحدها : ٌعنً على ثمة من ربً ، لاله أبو عمران الجونً

ًّ بن عٌسىالثانً : على حجة من   .(2)ربً ، لاله عل
 .(1) لاله ابن لتٌبة ،على ٌمٌن وبٌانٌعنً: والثالث: 

                                                             
( . وأخرجه أٌضا: 2ٖٙٙ، رلم ٕٔٓ/ٗ( ، والحاكم )5ٕٓٗ، رلم 5٘/ٗحدٌث أبى هرٌرة: أخرجه أبو داود )(ٔ)

 ( ، والبٌهمىٙ٘٘، رلم 5٘ٔ/ٔ( ، والبخارى فى األدب المفرد )5ٖٗ، رلم 2ٖ٘/ٔأٌضا: إسحاق بن راهوٌه )
 فى شعب اإلٌمان

 ( .5ٖٔٙ، رلم ٔٙٔ/٘)
 .( 1ٕ2، رلم ٕٕٗ/ٕ( . وأخرجه أٌضا: هناد )25ٗٙ، رلم 2/52حدٌث سواد بن عمرو: أخرجه الطبرانى )

 علٌه هللا صلى النبً كتاب باب( والسٌر الجهاد) المؽازي فً مسلم أخرجه، و5-1/ٔ(:ص2صحٌح البخاري) (ٕ)
 22ٖٔ رلم هرلل إلى وسلم علٌه

 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .55ٕ/٘ٔ(:ص1ٔٓٙٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٕٕٓ/ٙ(:ص1ٔ2ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .٘ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٕٓانظر: ؼرٌب المرآن: (1)
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ٌْكُْم{ ]هود : لوله تعالى:  ٌَْت َعلَ وآتانً رحمة من  ، أي:"[1ٕ}َوآتَانًِ َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه فَعُّمِ
 .(ٔ)"عنده، وهً النبوة والرسالة فؤخفاها علٌكم بسبب جهلكم وؼروركم

ٌْكُمْ }الماوردي:"لال   ٌَْت َعلَ ٌِّنَِة ِمن َربًِّ}البٌنة فً لوله :ٌعنً {،فَعُّمِ وإنما  {إْن كُْنُت َعلَى بَ
ٌْكُمْ :}لال ٌَْت َعلَ وهم الذٌن عموا عنها ، ألنها خفٌت علٌهم بترن النظر فؤعماهم هللا  {فَعُّمِ

 .(ٕ)"عنها
}فعمٌت علٌكم{ أي: عمٌتم عن ذلن. ٌمال: عمً علً هذا األمر. إذا لم  لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٖ)"أفهمه
 ، وجوه:[1ٕ}َوآتَانًِ َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدِه{ ]هود : لوله تعالى:وفً  

 .(ٗ)أحدهما : اإلٌمان
 والثانً : النبوة ، لاله ابن عباس.

 .(٘)ابن جرٌج. لاله اإلسبلم والهدى واإلٌمان والحكم والنبّوةوالثالث: 
بضم العٌن وتشدٌد المٌم، وفً لراءة « فعمٌت علٌكم»:ولرأ حمزة والكسابً وحفص  

 .(ٙ)وهً موافمة لمراءة من لرأ بالضم على ما لم ٌسم فاعله ،«فعّماها»أُبً
 :(2)وفً الذي عماها على هاتٌن المراءتٌن وجهان

 أحدهما : أن هللا تعالى عماها علٌهم .
 الثانً : بوسوسة الشٌطان . وما زٌنه لهم من الباطل حتى انصرفوا عن الحك . 

َوَما نََرى :}وإنما لصد نبً هللا نوح بهذا المول لمومه أن ٌرد عٌهم لولهم لال الماوردي:"
ٌْنَا ِمن فَْضلٍ  لٌظهر فضله علٌهم بؤنه على بٌنة من ربه وآتاه رحمة من عنده وهم لد  {،لَكُْم َعلَ

 .(1)"ا ذلن ، فؤي فضل أعظم منهسلبو
فهل ٌصح أن نُْلزمكم  ، أي:"[1ٕ}أَنُْلِزُمكُُموَها َوأَْنتُْم لََها َكاِرهُوَن{ ]هود : لوله تعالى: 

 .(5)"إٌاها باإلكراه وأنتم جاحدون بها؟
 .(ٓٔ)"أي: نوجبها علٌكم ونؤخذكم بفهمها وأنتم تكرهون ذلن لال ابن لتٌبة:" 
وأنتم لها } ٌمول: أنؤخذكم بالدخول فً اإلسبلم، ولد عماه هللا علٌكم لال الطبري:" 
، ٌمول: ال نفعل ذلن، ولكن نكل أمركم إلى هللا، {كارهون}ٌمول: وأنتم إللزامناكُموها  {كارهون

 .(ٔٔ)"حتى ٌكون هو الذي ٌمضً فً أمركم ما ٌرى وٌشاء
 ، وجهان:[1َٕكاِرُهوَن{ ]هود :  }أَنُْلِزُمكُُموَها َوأَْنتُْم لََهالوله تعالى:وفً  
 .(ٕٔ)، لاله مماتلوهً النعمة والهدى أنلزمكم الرحمةأحدهما: 

 .(ٖٔ)الثانً : أنلزمكم البٌنة وأنتم لها كارهون ، ولبولكم لها ال ٌصح مع الكراهة علٌها
ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أللزمها لومه، ولكن لم ٌستطع ذلن ولم  لال لتادة:"  أما وهللا لو استطاع نب

 .(ٗٔ)"ٌملكه

                                                             
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 ٙٙٗ/ٕالنكت والعٌون:(ٕ)
 .ٖٕٓؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .ٙٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .55ٕ/٘ٔ(:ص1ٔٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٕٖانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .ٙٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٙٙٗ/ٕالنكت والعٌون: (1)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٕٓؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
(ٔٔ) . 
 .25ٕ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .ٙٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .55ٕ/٘ٔ(:ص1ٔٓ2ٔاخرجه الطبري) (ٗٔ)
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، لال، عبد «أَنُْلِزُمكُُموَها ِمْن َشْطِر أَْنفُِسَنا»لرأ ابن عباس:  :"عمرو بن دٌنار لالعن  
 .(ٔ)"هللا: "من َشْطر أنفسنا"، من تلماء أنفسنا

: "عن أبً العالٌة لال:   ًّ أَنُْلِزُمكُُموَها ِمْن َشْطِر أَْنفُِسنَا َوأَْنتُْم لََها »فً لراءة أب
 .(ٕ)"«َكاِرهُونَ 

أَنُْلِزُمكُُموَها ِمْن َشْطِر لُلُوِبنَا وأَْنتُْم لََها »عن أبً العالٌة، عن أبً بن كعب: و 
 .(ٖ)"«كاِرهُونَ 

 اآلٌة، فً بالزٌادة السالفة، األخبار فً مرت التً المراءة هذه لال الشخ دمحم شاكر:" 
 شطر من»: لوله أن وظنً بها ٌمرأ أن ألحد ٌحل ال المصحؾ، على لزٌادتها شاذة لراءة
 .(ٗ)"لراءة ولٌس اآلٌة، كتابة فً مدرج تفسٌر ،«للوبنا شطر من»: أو ،«أنفسنا

 الفوابد:

 ما ٌمال له فٌه.كره الشًء ٌجعل صاحبه ال ٌراه وال ٌسمعه وال ٌفهم  -ٔ
ً فً المول، ولٌن الجانب، ٌظهر ذلن فً جوابه -علٌه السبلم-أن النبً نوح -ٕ  كان لطٌفا

 على لومه.
 

 المرآن
ِ َوَما أَنَا بَِطاِرِد ال ِذٌَن آَمنُوا إِن   ٌِْه َمااًل إِْن أَْجِرَي إاِل  َعلَى ّللا  َربِِّهْم ُهْم ُماَللُو }َوٌَا لَْوِم اَل أَْسؤَلُكُْم َعلَ

 [7ٕ({ ]هود : 7َٕولَِكنًِّ أََراكُْم لَْوًما تَْجَهلُوَن )
  التفسٌر:

لال نوح علٌه السبلم لمومه: ٌا لوم ال أسؤلكم على دعوتكم لتوحٌد هللا وإخبلص العبادة له مااًل 
ًَّ بعد إٌمانكم، ولكن ثواب نصحً لكم على هللا وحده، ولٌس من شؤنً أن أطرد  تإدونه إل

ٌن، فإنهم مبللو ربهم ٌوم المٌامة، ولكنً أراكم لوًما تجهلون؛ إذ تؤمروننً بطرد أولٌاء المإمن
 هللا وإبعادهم عنً.

ٌِْه َمااًل{ ]هود : لوله تعالى:  لال نوح علٌه السبلم  ، أي:"[5ٕ}َوٌَا لَْوِم اَل أَْسؤَلُكُْم َعلَ
ًَّ بعد لمومه: ٌا لوم ال أسؤلكم على دعوتكم لتوحٌد هللا وإخبلص ال عبادة له ماالً تإدونه إل

 .(٘)"إٌمانكم
ِ{ ]هود : لوله تعالى:  ولكن ثواب نصحً لكم على هللا  ، أي:"[5ٕ}إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى َّللاَّ

 .(ٙ)"وحده
 .(2)": جزابً{إن أجري"}عن مجاهد:  

ولٌس من شؤنً أن أطرد  ، أي:"[5ٕ}َوَما أَنَا بَِطاِرِد الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(1)"المإمنٌن
 .(5)"فإنهم مبللو ربهم ٌوم المٌامة ، أي:"[5ٕ}إِنَُّهْم ُمبَللُو َربِِّهْم{ ]هود : لوله تعالى: 

                                                             
 .ٖٓٓ-55ٕ/٘ٔ(:ص1ٔٓ5ٔاخرجه الطبري) (ٔ)
 .55ٕ/٘ٔ(:ص1ٔٓ1ٔاخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٓٓ/٘ٔ(:ص1ٔٔٔٔاخرجه الطبري) (ٖ)
 [.ٔ.]الهامش:ٖٓٓ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٕٕٓ/ٙ(:ص1ٕٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (5)
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لال: الذٌن شروا أنفسهم هلل وطمنوها على  {،إنهم مبللوا ربهم"}عن سعٌد، فً لوله:  
 .(ٔ)"الموت

 :(ٕ)، وجهان[5َٕربِِّهْم{ ]هود : }إِنَُّهْم ُمبَللُو لوله تعالى:وفً  
 أحدهما : أن ٌكون لال ذلن على وجه اإلعظام لهم بلماء هللا تعالى .

 .الثانً : على وجه االختصام ، بؤنً لو فعلت ذلن لخاصمونً عند هللا
أنهم ٌبللون هللا فٌعالب من طردهم. أو ٌبللونه فٌجازٌهم على  :معناه لال الزمخشري:" 

أو على خبلؾ ، ما فً للوبهم من إٌمان صحٌح ثابت، كما ظهر لً منهم وما أعرؾ ؼٌره منهم
وما على أن ، من بناء إٌمانهم على بادىء الرأى من ؼٌر نظر وتفكر (ٖ)ذلن مما تمرفونهم به

}َواَل  :ونحوه، م حتى أطردهم إن كان األمر كما تزعمونأشك عن للوبهم وأ تعرؾ سر ذلن منه
[ اآلٌة. أو هم مصدلون بلماء ربهم مولنون به عالمون ٕ٘تَْطُرِد الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن َربَُّهم{ ]األنعام : 

 .(ٗ)"أنهم مبللوه ال محالة

ً أراكم لوًما تجهلون؛ ولكن ، أي:"[5ٕ}َولَِكنًِّ أََراكُْم لَْوًما تَْجَهلُوَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(٘)"إذ تؤمروننً بطرد أولٌاء هللا وإبعادهم عنً

 :(ٙ)تتسافهون على المإمنٌن وتدعونهم أراذل، من لوله لال الزمخشري:" 

 .(2)"أال ال ٌجهلن أحد علٌنا
 .(1)"ولكنً أراكم لوما تتسفهون على المإمنٌن بنسبتهم إلى الخساسة لال اآللوسً:أي:" 
 ، وجوه:[5ٕ}تَْجَهلُوَن{ ]هود : تعالى:لوله وفً  

 .(5). ذكره الماورديأحدها : تجهلون فً استرذالكم لهم وسإالكم طردهم
 .(ٓٔ) . ذكره الماورديلون فً أنهم خٌر منكم إلٌمانهم وكفركمهالثانً : تج

 .(ٔٔ). ذكره الزمخشريتجهلون بلماء ربكم الثالث:
 .(ٕٔ)ذكره الزمخشري .تجهلون أنهم خٌر منكم الرابع:

أنهم ٌبللون هللا فٌعالب من طردهم. أو ٌبللونه فٌجازٌهم على  :معناه لال الزمخشري:" 
أو على خبلؾ ، ما فً للوبهم من إٌمان صحٌح ثابت، كما ظهر لً منهم وما أعرؾ ؼٌره منهم

وما على أن ، من بناء إٌمانهم على بادىء الرأى من ؼٌر نظر وتفكر (ٖٔ)ذلن مما تمرفونهم به
}َواَل  :ونحوه، أشك عن للوبهم وأ تعرؾ سر ذلن منهم حتى أطردهم إن كان األمر كما تزعمون

                                                             
 .ٖٕٕٓ/ٙ(:ص1ٕٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .الصحاح أفاده. وتعٌبونهم ترمونهم أى «به تمرفونهم مما ذلن» لوله(ٖ)
 .5ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (٘)
 ".فنجهَل فوَق جهِل الجاهلٌنا ....أال ال ٌجهلَْن أحٌد علٌنا ": ، وتمامهعمرو بن كلثوملالشعر  (ٙ)

 اتفك وما 5ٙٔ ص والصاحبً 1/  ٕ المرتضى وأمالى 1ٖٕ ص العشر المصابد شرح فً وهو معلمته، من
 . ٕ٘/  ٔ البٌان ومجمع ٘ٗٔ/  ٔ الببلؼة وأساس ٗٔ ص للمبرد الكرٌم المرآن فً معناه واختلؾ لفظه

 .5ٖٓ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٕٔٗ/ٙروح المعانً: (1)
 .2ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .2ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .5ٖٓ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٔٔ)
 .5ٖٓ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٕٔ)
 .الصحاح أفاده. وتعٌبونهم ترمونهم أى «به تمرفونهم مما ذلن» لوله(ٖٔ)
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[ اآلٌة. أو هم مصدلون بلماء ربهم مولنون به عالمون ٕ٘تَْطُرِد الَِّذٌَن ٌَْدعُوَن َربَُّهم{ ]األنعام : 
 .(ٔ)"أنهم مبللوه ال محالة

 الفوابد:

 دعوة والتربٌة والتعلٌم الدٌنً.كراهٌة أخذ األجرة على ال -ٔ
 وجوب احترام الضعفاء وإكرامهم وحرمة احتمارهم وازدرابهم. -ٕ
حملت دعوة نبً، أو رسالة رسول شٌبا من شؤنه أن ٌضٌك به ومن الفوابد: أنه ما  -ٖ

الناس، أو ٌشموا به، أنها دعوة تحمل إلى الناس الحٌاة ألموات الملوب والهدى لضبلالت 
}أََوَمْن َكاَن  ، لال تعالى فً مكان آخر:الؽٌث الحٌاة لصنوؾ األحٌاءالعمول كما ٌحمل 

ٌَْس بَِخاِرجٍ مِ  ٌْنَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا ٌَْمِشً بِِه فًِ النَّاِس َكَمْن َمثَلُهُ فًِ الظُّلَُماِت لَ ٌْتًا فَؤَْحٌَ ْنَها َم
 .[ٕٕٔ]األنعام : َكذَِلَن ُزٌَِّن ِلْلَكافِِرٌَن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ 

ذم هللا تعالى الجهل وحذر منه وبٌّن أنه سبب إعراض المعرضٌن عن دعوة األنبٌاء  -ٗ
ٌَا }والمرسلٌن وأن الناس لجهلهم كذبوا بهم ٌمول تعالى مخبراً عن لول نوح لمومه:  َو

ٌِْه َماالً إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى هللاِ َوَمآ أََناْ  بلَلُو  لَْوِم ال أَْسؤَلُكُْم َعلَ بَِطاِرِد الَِّذٌَن آَمنُواْ إِنَُّهم مُّ
ًَ أََراكُْم لَْوًما تَْجَهلُوَن ]هود:   [.5َٕربِِّهْم َولَِكنِّ

وذكر سبحانه أن الجهل هو الذي دفع لوم لوط لعمل جرٌمتهم البشعة من 
ن ُدوِن النِّ  َجاَل َشْهَوةً ّمِ َساء َبْل أَنتُْم لَْوٌم تَْجَهلُوَن اللواط، ٌمول تعالى: أَِبنَّكُْم لَتَؤْتُوَن الّرِ

 . [٘٘]النمل: 
حّث هللا تعالى على العلم وبٌن منزلة العلماء والثواب العظٌم عند هللا لال لذلن 

ُ لَكُْم َوإِ  ٌَْفَسحِ َّللاَّ ا ذَ تعالى: ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِذَا لٌَِل لَكُْم تَفَسَُّحوا فًِ اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا 
ُ بَِما  ُ الَِّذٌَن آَمنُوا ِمنكُْم َوالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوَّللاَّ لٌَِل انشُُزوا فَانُشُزوا ٌَْرفَعِ َّللاَّ

 [ٔٔتَْعَملُوَن َخبٌٌِر ]المجادلة: 

 
 المرآن

ِ ِإْن َطَرْدتُُهْم أَفاََل تَذَك ُروَن   [ٖٓ({ ]هود : ٖٓ)}َوٌَا لَْوِم َمْن ٌَْنُصُرنًِ ِمَن ّللا 

 التفسٌر:
وٌا لوم َمن ٌمنعنً من هللا إن عالبنً على طردي المإمنٌن؟ أفبل تتدبرون األمور فتعلموا ما هو 

 األنفع لكم واألصلح؟

ِ إِْن َطَرْدتُُهْم{ ]هود : لوله تعالى:  وٌا لوم َمن  ، أي:"[ٖٓ}َوٌَا لَْوِم َمْن ٌَْنُصُرِنً ِمَن َّللاَّ
 .(ٕ)"ٌمنعنً من هللا إن عالبنً على طردي المإمنٌن؟

 .(ٖ)"ٌمول: من ٌمنعنً من هللا لال الفراء:" 
وكانوا ٌسؤلونه أن ٌطردهم  ،من ٌمنعنً من انتمامه إن طردتهم أي:لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)"لٌإمنوا به، أنفة من أن ٌكونوا معهم على سواء

دٌن هللا إن  لال الطبري:أي:"  فٌمنعنً من هللا إن هو عالبنً على طردي المإمنٌن الموّحِ
 .(٘)"طردتهم؟

                                                             
 .5ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .5ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٖٓ/٘ٔتفسٌر الطبري: (٘)
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 .(ٔ)"ٌمنعنً من هللا إن طردتهم ٌعنى إن لم ألبل منهم اإلٌمان أي من السفلة لال مماتل:" 
ٌعنً: لو طردتهم فٌعذبنً هللا بذلن، فمن ٌمنعنً من عذاب  لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

 .(ٕ)"ردتهم عن مجلسً؟هللا، إن ط
من ٌصوننً منه تعالى وٌدفع عنً حلول سخطه، واالستفهام : "أي لال اآللوسً: 

وأبعدتهم عنً وهم بتلن المثابة والزلفى منه  {إِْن َطَرْدتُُهمْ } لئلنكار أي ال ٌنصرنً أحد من ذلن
 .(ٖ)"تعالى، وفً الكبلم ما ال ٌخفى من تهوٌل أمر طردهم

أفبل تتفكرون فتعلمون خطؤ رأٌكم  ، أي:"[ٖٓ}أَفَبَل تَذَكَُّروَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"وتنزجرون عنه؟

 .(٘)"أنه ال مانع ألحد من هللا :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(ٙ)"ٌمول: أفبل تتفكرون فٌما تمولون: فتعلمون خطؤه، فتنتهوا عنه؟ لال الطبري:" 
 .(2)"أي: أفبل تتعظون وال تفهمون أن من آمن باهلل ال ٌطرد؟ لال أبو اللٌث السمرلندي:" 

 .(2)"ٌطرد؟
أتستمرون على ما أنتم علٌه من الجهل فبل تتذكرون ما ذكر من  :أي "لال اآللوسً: 

 .(1)"حالهم حتى تعرفوا أن ما تؤتونه بمعزل عن الصواب
وا عنه؟، أفبل تتفكرون فٌما تمولون، وهو ظاهر الخطؤ البحه فتنته :أي لال المراؼً:" 

 .(5)"فإن لهم ربا ٌنصرهم وٌنتمم لهم
 الفوابد:

 .وٌنتمم لهم ان هللا مولى المإمنٌن وناصرهم، -ٔ
ألن التفكر ٌإدي ، {أَفَبَل تَذَكَُّرونَ  الحث على التفكر، وأنه ؼاٌة ممصودة؛ لموله تعالى: } -ٕ

 .إلى نتابج طٌبة
 

 المرآن
ٌَْب َواَل أَلُوُل إِنًِّ َملٌَن َواَل أَلُوُل ِلل ِذٌَن تَْزَدِري  }َواَل أَلُوُل لَكُْم ِعْنِدي َخَزائُِن ّللا ِ  َواَل أَْعلَُم اْلغَ

ُ أَْعلَُم بَِما ِفً أَْنفُِسِهْم إِنًِّ إِذًا لَِمَن الظ اِلِمٌَن ) ًٌْرا ّللا  ُ َخ  [ٖٔ({ ]هود : ٖٔأَْعٌُنُكُْم لَْن ٌُْإتٌَُِهُم ّللا 

 التفسٌر:
أملن التصرؾ فً خزابن هللا، وال أعلم الؽٌب، ولست بَملَن من المبلبكة، وال وال ألول لكم: إنً 

ألول لهإالء الذٌن تحتمرون من ضعفاء المإمنٌن: لن ٌإتٌكم هللا ثوابًا على أعمالكم، فاهلل وحده 
 أعلم بما فً صدورهم وللوبهم، ولبن فعلُت ذلن إنً إذًا لمن الظالمٌن ألنفسهم ولؽٌرهم.

ِ{ ]هود : :لوله تعالى  وال ألول لكم: إنً أملن  ، أي:"[ٖٔ}َواَل أَلُوُل لَكُْم ِعْنِدي َخَزابُِن َّللاَّ
 .(ٓٔ)"التصرؾ فً خزابن هللا

التً ال ٌفٌنها شًء، فؤكون إنما  {وال ألول لكم عندي خزابن هللا"}عن ابن جرٌج، لوله:  
 .(ٔ)"أدعوكم لتتبعونً علٌها ألعطٌكم منها

                                                             
 .25ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .2ٗٔ/ٕبحر العلوم: (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٙروح المعانً: (ٖ)
 .ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .25ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٕٖٓ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗٔ/ٕبحر العلوم: (2)
 .ٕٔٗ/ٙروح المعانً: (1)
 .1ٕ/ٕٔتفسٌر المراؼً: (5)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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معناه: ال ألول لكم: عندي خزابن هللا فؤدعى فضبل علٌكم فً الؽنى،  لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)"حتى تجحدوا فضلى بمولكم وما نرى لكم علٌنا من فضل 

أخبر بتواضعه وتذهلل هلل جل وعز وأنه ال ٌدعً ما لٌس له من خزابن هللا  لال النحاس:" 
 .(ٖ)"جل وعز وهً أنعامه على من ٌشاء من عباده

ٌَْب{ ]هود : لوله تعالى:  وال ألول لكم إنً أعلم الؽٌب حتى  ، أي:"[ٖٔ}َواَل أَْعلَُم اْلؽَ
 .(ٗ)"تظنوا بً الربوبٌة

وال أدعى علم الؽٌب حتى تنسبونى إلى الكذب واالفتراء، أو حتى  لال الزمخشري:أي:" 
 .(٘)"أطلع على ما فً نفوس أتباعى وضمابر للوبهم

 .(ٙ)"وأنه ال ٌعلم الؽٌب ألن الؽٌب ال ٌعلمه إال هللا جل وعز لال النحاس:" 

 .(2)"، وال ألول اتبعونً على علم الؽٌب{وال أعلم الؽٌب"}عن ابن جرٌج:  
وال ألول لكم إنً َملَن من  ، أي:"[ٖٔ}َواَل أَلُوُل إِنًِّ َمَلٌن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(1)"المبلبكة
أي وال ألول إن منزلتً عند هللا جل وعز منزلة المبلبكة. ولد لالت  لال النحاس:" 

العلماء: الفابدة فً هذا الكبلم الداللة على أن المبلبكة أفضل من األنبٌاء صلوات هللا علٌهم وسلم 
 .(5)"لدوامهم على الطاعة واتصال عبادتهم إلى ٌوم المٌامة

 .(ٓٔ)"لوا لً ما أنت إال بشر مثلناوال ألول إنً ملن حتى تمو لال الزمخشري:أي:" 

نزلت من السماء برسالة، ما أنا إال بشر  {َواَل أَلُوُل إِّنًِ َملَنٌ  "}عن ابن جرٌج:  
 .(ٔٔ)"مثلكم

ٌَْب َوالَ أَلُوُل إِنًِّ  واحتمل لوله تعالى:}  ِ َوالَ أَْعلَُم اْلؽَ َوالَ أَلُوُل لَكُْم ِعنِدي َخَزآبُِن َّللاَّ
 :(ٕٔ)من نوح علٌه السبلم وجهٌن، [ٖٔ]هود : {َملَنٌ 

 {.َما َنَراَن إِالَّ بََشراً ِمثَْلنَا:}أحدهما : أن ٌكون جواباً لمومه على لولهم
ٌْنَا ِمن فَْضلٍ :}الثانً : أن ٌكون جواباً لهم على لولهم  فمال هللا تعالى له لل :  {،َوَما َنَرى لَكُْم َعلَ

ِ َوالَ أَلُوُل لَكُْم ِعنِدي }  :وجوهوفٌها  {،َخَزآبِن َّللاَّ
 .(ٖٔ)لٌس بٌدي الرحمة فؤسولها إلٌكم ، لاله ابن عباس :أي ،أحدها : أنها الرحمة

ٌْبَ }لٌس بٌدي أموال فؤعطٌكم منها على إٌمانكم . :الثانً : أنها األموال ، أي  {َوالَ أْعلَُم اْلؽَ
 .(ٗٔ)ذكره الماوردي فؤباٌن جنسكم. :عنًٌ {َوالَ أَلُوُل إِنًِّ َمَلنٌ }فؤخبركم بما فً انفسكم . 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٖٓ/٘ٔ(:ص1ٔٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٙٔ/ٕإعراب المرآن: (ٖ)
 .ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٖٓ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .2ٙٔ/ٕإعراب المرآن: (ٙ)
 .ٖٖٓ/٘ٔ(:ص1ٔٔٙٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٕ٘، والتفسٌر المٌسر:ٔٔ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر: (1)
 .2ٙٔ/ٕإعراب المرآن: (5)
 .5ٖٓ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٖٖٓ/٘ٔ(:ص1ٔٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .2ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .2ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
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. وهذا لول ممدوراته التى منع الناس عنها، ألن الخزن ضرب فى المنع :أىوالثالث: 
 .(ٔ)الفٌروزآبادي

 .(ٕ). حكاه الفٌروزآباديجوده الوسٌع ولدرتهأنها:  والرابع:
 .(ٖ). حكاه الفٌروزآبادي«كن»لوله: أي:  والخامس:
ًٌْرا{ ]هود : }َواَل لوله تعالى:  ُ َخ وال  ، أي:"[ٖٔأَلُوُل ِللَِّذٌَن تَْزَدِري أَْعٌُنُكُْم لَْن ٌُْإتٌَُِهُم َّللاَّ

 .(ٗ)"ألول لهإالء الذٌن تحتمرون من ضعفاء المإمنٌن: لن ٌإتٌكم هللا ثواًبا على أعمالكم
إٌمانا وإن كانوا عندكم  :ٌعنً {،لن ٌإتٌهم هللا خٌرا، }السفلة :ٌعنى لال مماتل:" 

 .(٘)"سفلة
ٌإتٌهم  وال أحكم على من استرذلتم من المإمنٌن لفمرهم أن هللا لن لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٙ)"خٌرا فً الدنٌا واآلخرة لهوانهم علٌه، كما تمولون، مساعدة لكم ونزوال على هواكم

دوه، لال الطبري:"  الذٌن تستحمرهم  ٌمول: وال ألول للذٌن اتبعونً وآمنوا باهلل ووحَّ
 .(2)"، وذلن اإلٌمان باهلل {لن ٌإتٌهم هللا خًٌرا} :أعٌنكم، وللتم: إنهم أراذلكم

لٌس الحتماركم لهم ٌبطل أجرهم أو ٌنمص ثوابهم ، وكذلن لستم  :أي لال الماوردي:" 
 .(1)"لعلوكم فً الدنٌا تزدادون على أجوركم

 .(5)"لال: حمرتموهم {،وال ألول للذٌن تزدري أعٌنكمعن ابن زٌد:"} 

، ازدرٌت علٌه إذاعبته ، وزرٌت علٌه إذا حمرته :اإلحتمار . ٌمال" :«االزدراء»و 
 وأنشد المبرد :

 (ٓٔ)"حلٌلته وٌنهره الصؽٌر                ٌباعده الصدٌك وتزدرٌه

ٌمال: ززٌت على الرجل إذا عبت علٌه ، تستسفل وتستخس {:تزدري} لال الزجاج:" 
 .(ٔٔ)"وأزرٌت إذا لصرت به، وخسست فعله

ُ أَْعلَُم بَِما فًِ أَْنفُِسِهْم{ ]هود : لوله تعالى:  فاهلل وحده أعلم بما فً  ، أي:"[ٖٔ}َّللاَّ
 .(ٕٔ)"صدورهم وللوبهم

ًّ أمرهم فً  لال الطبري:"  ٌمول: هللا أعلم بضمابر صدورهم، واعتماد للوبهم، وهو ول
ذلن، وإنما لً منهم ما ظهر وبدا، ولد أظُهروا اإلٌمان باهلل واتبعونً، فبل أطردهم وال أستحل 

 .(ٖٔ)"ذلن
 هم إنما اتبعونً فً ظاهر الرأي والذي أدعو إلٌهإن كنتم تزعمون أن :أي لال الزجاج:" 

                                                             
 .ٖ٘٘/ٕالبصابر: (ٔ)
 .ٖ٘٘/ٕالبصابر: (ٕ)
 .ٖ٘٘/ٕالبصابر: (ٖ)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .25ٕ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٗٔ:معانٌه وتصرفت أسمابه اشتبهت مما المرآن لتفسٌر التصارٌؾ(ٙ)
 .ٖٖٓ-ٕٖٓ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٙٗ/ٕالنكت والعٌون: (1)
 .ٖٕٕٓ/ٙ(:ص1ٕٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٙٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .1ٗ/ٖمعانً المرآن: (ٔٔ)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖٖٓ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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توحٌد هللا، فإذا رأٌت من ٌوحد هللا جل ثناإه عملت على ظاهره، وهللا أعلم بما فً نفسه، ال ٌعلم 
 .(ٔ)"الؽٌب إال هللا

ولبن فعلُت ذلن إنً إذًا لمن  ، أي:"[ٖٔ}ِإنًِّ إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمٌَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"الظالمٌن ألنفسهم ولؽٌرهم

 .(ٖ)"إن للت هذا الذي تمدم ذكره  :ٌعنً لال الماوردي:" 
لن }ٌمول: إّنً إن للت لهإالء الذٌن أظهروا اإلٌمان باهلل وتصدٌمً:  لال الطبري:" 

، ولضٌت على سرابرهم بخبلؾ ما أبدته ألسنتهم لً على ؼٌر علم منًّ بما فً {ٌإتٌهم هللا خًٌرا
نفوسهم، وطردتهم بفعلً ذلن، لمن الفاعلٌن ما لٌس لهم فعله، المعتدٌن ما أمرهم هللا به، وذلن 

 .(ٗ)"«الظلم»هو 
، عابه إن للت شٌبا من ذلن، واالزدراء: افتعال من زرى علٌه إذا لال الزمخشري:أي:" 

 .(٘)"وأزرى به: لصر به، ٌمال ازدرته عٌنه، والتحمته عٌنه

 الفوابد:

 علم الؽٌب استؤثر هللا تعالى به دون سابر خلمه إال من علمه هللا شٌبا منه فإنه ٌعلمه. -ٔ
 حرمة ؼمط الناس وازدرابهم والسخرٌة منهم -ٕ

 
 المرآن

اِدلٌَِن )}لَالُوا ٌَا نُوُح لَْد َجاَدْلتَنَا فَؤَْكثَْرَت ِجَدالَنَا  ({ ]هود : ٕٖفَؤْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن كُْنَت ِمَن الص 
ٖٕ] 

 التفسٌر:
لالوا: ٌا نوح لد حاججتنا فؤكثرت جدالنا، فؤتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادلٌن فً 

 دعوان.

لال لوم نوح  ، أي:"[ٕٖ:  }لَالُوا ٌَا نُوُح لَْد َجاَدْلتَنَا فَؤَْكثَْرَت ِجَدالَنَا{ ]هودلوله تعالى: 
 .(ٙ)"لنوحٍ علٌه السبلم: لد خاصمتنا فؤكثرهم خصومتنا

جاد فبلن فؤكثر  معناه: أردت جدالنا وشرعت فٌه فؤكثرته، كمولن: لال الزمخشري:" 
 .(2)"وأطاب

 .(1)"فؤطلته أو أتٌت بؤنواعه ،خاصمتنا لال البٌضاوي:أي:" 

 .(5)"مادٌتنا {:جادلتنا"}عن مجاهد لوله:  
والمنافرة، وهو ، ، والجدل والجدال المبالؽة فً الخصومة«فؤكثرت جدلنا» :وٌمرأ 

 .(ٓٔ)مؤخوذ من الجدل وهو لتعدة الفتل، والصمر ٌمال له أجدل ألنه من أشد الطٌر

                                                             
 .5ٗ/ٖمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٙٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٖٓ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٗٔ:معانٌه وتصرفت أسمابه اشتبهت مما المرآن لتفسٌر التصارٌؾ(٘)
 .ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5ٖٔ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٖٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (1)
 .ٕٕٗٓ/ٙ(:ص1ٕٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٗ/ٖانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٓٔ)
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اِدلٌَِن{ ]هود : لوله تعالى:  فابتنا بالعذاب  ، أي:"[ٕٖ}فَؤْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن كُْنَت ِمَن الصَّ
 .(ٔ)"الذي كنت تعدنا به إن كنت صادلاً فً ما تمول

 .(ٕ)"من العذاب المعجل لال الزمخشري:أي:" 

فً الدعوى والوعٌد فإن  {إن كنت من الصادلٌن} ،العذاب لال البٌضاوي:أي:"من 
 .(ٖ)"مناظرتن ال تإثر فٌنا

 الفوابد:

 بشرط األسلوب الحسن.مشروعٌة الجدال إلحماق الحك وإبطال الباطل  -ٔ

علٌه السبلم فً رّد لومه إلى عمٌدة التوحٌد، -بٌان المنهج الفرٌد الذي سلكه النبً نوح -ٕ
 ٌؤتً:ٌمكن تلخٌصه فٌما وهو منهج جدٌر بالتؤمل واإلعتبار، و

لٌن الكلمة، وسهولة األسلوب، وعدم ممابلة السب واألذى بمثله، ٌظهر ذلن واضحاً من  - أ
بٌٍِن{جوابه لمومه عندما  حٌث رّد علٌهم [، ٓٙ]األعراؾ:لالوا له: }إِنَّا لََنَراَن فًِ َضبلٍَل مُّ

ّبِ اْلعَالَِمٌَن أُبَلِّؽُكُْم  ن رَّ ٌَْس بًِ َضبلَلَةٌ َولَِكنًِّ َرسُوٌل ّمِ فً هدوء ولٌن، لاببًل لهم: }ٌَا لَْوِم لَ
 .[ٕٙ-ٔٙ]األعراؾ:الَ تَْعلَُموَن{ِرَساالَِت َربًِّ َوأَنَصُح لَكُْم َوأَْعلَُم ِمَن هللاِ َما 

أَلُوُل لَكُْم ِعنِدي َخَزآبُِن  تبرإه من ادعابهم ما لٌس له، كما وصؾ المرآن الكرٌم: }َوالَ  - ب
ٌَْب َوالَ أَلُوُل ِإنًِّ َملٌَن َوالَ أَلُوُل ِللَِّذٌَن تَْزَدِري أَْعٌُنُكُْم لَن ٌُْإِتٌَُهُم هللاُ  ًرا  َخٌْ هللاِ َوالَ أَْعلَُم اْلؽَ

 .[ٖٔ]هود:هللاُ أَْعلَُم بَِما فًِ أَنفُِسِهْم إِنًِّ إِذًا لَِّمَن الظَّاِلِمٌَن{
تنوٌعه لؤلسالٌب فً الدعوة، فلم ٌلتزم أسلوباً معٌناً، أو حالة واحدة، ولكنه أخذ ٌدعوهم  - ت

ُت فً اللٌل والنهار، وفً السر والجهر، ٌظهر ذلن من لوله تعالى: }لَاَل َرّبِ إِّنًِ َدَعوْ 
ٌَِزْدهُْم ُدَعابًِ إِالَّ ِفَراًرا َوإِنًِّ كُلََّما َدَعْوتُُهْم ِلتَْؽِفَر لَُهْم َجعَلُ  ٌْبلً َونََهاًرا فَلَْم  وا لَْوِمً لَ

وا َواْستَْكَبُروا اْستِْكبَاًرا ثُمَّ إِّنًِ َدَعْوتُُهْم  ِجَهاًرا أََصابِعَُهْم فًِ آذَانِِهْم َواْستَْؽَشْوا ثٌَِابَُهْم َوأََصرُّ
 .[5-٘]نوح:ثُمَّ إِنًِّ أَْعلَنُت لَُهْم َوأَْسَرْرُت لَُهْم إِْسَراًرا{

ترؼٌبهم بمؽفرة الذنوب إْن هم أطاعوه، وصدلوا ما جاء به، وٌمد هللا فً أعمارهم،  - ث
ٌَا  وٌدرأ عنهم العذاب الذي إْن لم ٌجتنبوا ما نهاهم عنه أولعه هللا بهم، لال تعالى: }لَاَل 

ْرُكْم لَْوِم إِ  ن ذُنُوبِكُْم َوٌَُإّخِ َ َواتَّمُوهُ َوأَِطٌعُوِن ٌَْؽِفْر لَكُم ّمِ بٌٌِن أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ نًِّ لَكُْم نَِذٌٌر مُّ
ِ إِذَا ى إِنَّ أََجَل َّللاَّ َسمًّ ُر لَْو كُنتُْم تَْعلَُموَن{ إِلَى أََجٍل مُّ  .[ٗ-ٕ]نوح:َجاء الَ ٌَُإخَّ

وٌسر الحٌاة السعٌدة، وذلن بهطول األمطار، كما رؼبهم فً سعة العٌش، 
واإلمداد باألموال والبنٌن، إْن هم استؽفروا هللا تعالى، وتابوا إلٌه من الشرن وجمٌع 
ْدَراًرا  ٌْكُم ّمِ الذنوب، لال تعالى: }فَمُْلُت اْستَْؽِفُروا َربَّكُْم إِنَّهُ َكاَن َؼفَّاًرا ٌُْرِسِل السََّماء َعلَ

 .[ٕٔ-ٓٔ]نوح:بِؤَْمَواٍل َوبَنٌَِن َوٌَْجعَل لَّكُْم َجنَّاٍت َوٌَْجعَل لَّكُْم أَْنَهاًرا{َوٌُْمِدْدكُْم 
استعماله معهم أسلوب الجدل والحوار، ٌتضح ذلن من آٌات كثٌرة، منها ما جاء فً  - ج

تَتَّمُوَن إِنًِّ لَكُْم َرسُوٌل لوله تعالى: }َكذََّبْت لَْوُم نُوحٍ اْلُمْرَسِلٌَن إِْذ لَاَل لَُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أاَلَ 
ٌِْه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى َرّبِ اْلعَالَِمٌنَ  َ َوأَِطٌعُوِن َوَما أَْسؤَلُكُْم َعلَ  أَِمٌٌن فَاتَّمُوا َّللاَّ

َ َوأَِطٌعُوِن لَالُوا أَنُْإِمُن لََن َواتَّبَعََن األَْرذَلُوَن لَاَل َوَما عِ  ْلِمً بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن ِإْن فَاتَّمُوا َّللاَّ
بٌٌِن لَالُ  وا لَبِن ِحَسابُُهْم إِالَّ َعلَى َرّبًِ لَْو تَْشعُُروَن َوَما أََنا بَِطاِرِد اْلُمْإِمنٌَِن إِْن أَنَا إِالَّ نَِذٌٌر مُّ

-٘ٓٔ: اآلٌات الشعراء]َكذَّبُوِن{ َلتَكُونَنَّ ِمَن اْلَمْرُجوِمٌَن لَاَل َرّبِ إِنَّ لَْوِمً لَّْم تَنتَِه ٌَا نُوحُ 
ٔٔ2]. 

وكما هو واضح من لوله تعالى حكاٌة عن لولهم: } ... ٌَا نُوُح لَْد َجاَدْلتَنَا 
اِدلٌَِن{  .[ٕٖ]هود:فَؤَْكثَْرَت ِجَدالَنَا فَؤْتَنِا بَِما تَِعُدنَا إِن كُنَت ِمَن الصَّ

                                                             
 .ٔٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .5ٖٔ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
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الطوال، وبذله كل الجهود  التكرار الدابم فً دعوتهم، على الرؼم من مرور األعوام - ح
الهادفة إلى إرجاعهم إلى الحك، وسلون الطرٌك المستمٌم، ولكن لٌس هنان جدوى 
تذكر، لال تعالى: }َولَمَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى لَْوِمِه فَلَبَِث فٌِِهْم أَْلَؾ َسنٍَة إِالَّ َخْمِسٌَن َعاًما 

 .[ٗٔ]العنكبوت:... {فَؤََخذَهُُم الطُّوفَاُن َوهُْم َظاِلُموَن 
وعن كثرة دعوته إلٌهم وتكرارها، كما فً اآلٌة المتمدمة: }لَالُوا ٌَا نُوُح لَْد 

 .[ٕٖ]هود:َجاَدْلتَنَا فَؤَْكثَْرَت ِجَدالَنَا ... {
األنفس وما فٌها من  دعوتهم إلى النظر إلى الكون، وما فٌه من نظام وإبداع، وإلى  - خ

ا عجابب تدل على عظمة الخالك جل  وعبل، وأنه المستحك للعبادة وحده، لال تعالى: }مَّ
ُ َسْبَع َسَماَواٍت ِطبَ  ٌَْؾ َخلََك َّللاَّ ِ َولَاًرا َولَْد َخلَمَكُْم أَْطَواًرا أَلَْم تََرْوا َك اًلا لَكُْم الَ تَْرُجوَن ّلِِلَّ

ُ أَ  َن األَْرِض نََباتًا ثُمَّ ٌُِعٌُدكُْم َوَجعََل اْلمََمَر فٌِِهنَّ نُوًرا َوَجعََل الشَّْمَس ِسَراًجا َوَّللاَّ نبَتَكُم ّمِ
ُ َجعََل لَكُُم األَْرَض بَِساًطا ِلتَْسلُكُوا ِمْنَها سُبُبًل  فٌَِها َوٌُْخِرُجكُْم إِْخَراًجا َوَّللاَّ

 .[ٕٓ-ٖٔ]نوح:فَِجاًجا{
 

 المرآن
ُ إِْن َشاَء َوَما أَْنتُْم   [ٖٖ({ ]هود : ٖٖبُِمْعِجِزٌَن )}لَاَل إِن َما ٌَؤْتٌِكُْم بِِه ّللا 

 التفسٌر:
لال نوح لمومه: إن هللا وحده هو الذي ٌؤتٌكم بالعذاب إذا شاء، ولستم بفابتٌه إذا أراد أن ٌعذبكم؛ 

 ألنه سبحانه ال ٌعجزه شًء فً األرض وال فً السماء.

ُ إِْن َشاَء{ ]هود : لوله تعالى:  ٌَؤْتٌِكُْم بِِه َّللاَّ لال نوح لمومه: إن هللا  ، أي:"[ٖٖ}لَاَل إِنََّما 
 .(ٔ)"وحده هو الذي ٌؤتٌكم بالعذاب إذا شاء

لٌس اإلتٌان بالعذاب إلى إنما هو إلى من كفرتم به وعصٌتموه  :أى لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)"إن التضت حكمته أن ٌعجله لكم :ٌعنى {،إن شاء}

، ولستم بفابتٌه إذا أراد أن ٌعذبكم أي:"، [ٖٖ}َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزٌَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"ألنكم فً ملكه وسلطانه

 .(ٗ)"بفابتٌن لال البؽوي:أي:" 
 .(٘)"لال: بمسابمٌن {،بمعجزٌن"}لوله: فً عن ابن عباس  

 الفوابد:

من مٌدان المناظرة إلى استعجال الهبلن، وطلبوا ذلن من الكفار من لوم نوح بٌان فرار  -ٔ
 .ذلن إلى هللا ال إلٌهنوح، فبٌن لهم أن 

 إرادة هللا تعالى لبل كل إرادة وما شاءه هللا ٌكون وما لم ٌشؤه لم ٌكن. -ٕ
األصل ٌمضً باإلٌمان بمشٌبة هللا النافذة، ولدرته الشاملة، فما شاء هللا فإن 

كان، وما لم ٌشؤ لم ٌكن، وأنه ال حركة وال سكون فً السماوات وال فً األرض إال 
ن فً ملكه إال ما ٌرٌد. والنصوص المصرحة بهذا األصل الممررة له بمشٌبته، فبل ٌكو

ُ َربُّ اْلَعالَِمٌنَ }كثٌرة وافرة، لال تعالى:  [، 5ٕ]التكوٌر:  {َوَما تََشاُإوَن إِال أَن ٌََشاء َّللاَّ
ٌِْهُم اْلَمآلبَِكَة َوَكلََّمُهُم اْلَمْوتَى َوَحَشْرنَ}ولال:  ْلنَا إِلَ ٍء لُبُبًل ما َوَلْو أَنَّنَا َنزَّ ًْ ٌِْهْم ُكلَّ َش ا َعلَ

                                                             
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٖٔ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٔ/ٕ، وصفوة التفاسٌر:ٕٕ٘انظر: التفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕٔ/ٗتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٕٕٗٓ/ٙ(:ص1ٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
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 {َولَْو َشاء َربَُّن َما فَعَلُوهُ }[، ولال: ٔٔٔ]األنعام:  {َكانُواْ ِلٌُْإِمنُواْ إِالَّ أَن ٌََشاء هللاُ 
بًا أَْن ٌَمُوَل لَهُ كُْن فٌََكُونُ }[، ولال: ٕٔٔ]األنعام: ٌْ [، ٖٙ]ٌس:  {إِنََّما أَْمُرهُ إِذَا أََراَد َش
َوالَِّذٌَن َكذَّبُواْ بِآٌَاِتنَا ُصمٌّ َوبُْكٌم فًِ الظُّلَُماِت َمْن ٌََشِؤ هللاُ ٌُْضِلْلهُ َوَمن ٌََشؤْ ٌَْجعَْلهُ }ولال: 

ْستَِمٌمٍ   [. 5ٖ]األنعام:  {َعلَى ِصَراٍط مُّ
ومشٌبة هللا النافذة ولدرته الشاملة ٌجتمعان فٌما كان وما سٌكون، وٌفترلان فٌما 

كابن. فما شاء هللا تعالى كونه فهو كابن بمدرته ال محالة، وما لم ٌشؤ هللا لم ٌكن وال هو 
َولَْو َشاء هللُا }تعالى إٌاه ال ٌكن لعدم مشٌبة هللا تعالى لٌس لعدم لدرته علٌه، لال تعالى: 

ًة  َولَْو َشاء هللاُ }[، ولال: ٖٕ٘]البمرة:  {َما اْلتَتَلُواْ َولَِكنَّ هللَا ٌَْفَعُل َما ٌُِرٌدُ  لََجعَلَكُْم أُمَّ
ًَ نَفًَما }[، ولال: 1ٗ]المابدة: {َواِحَدةً  ٌَْن إِْعَراُضُهْم فَإِِن اْستََطْعَت أَن تَْبتَِؽ َوإِن َكاَن َكبَُر َعلَ

كُونَنَّ فًِ األَْرِض أَْو سُلًَّما فًِ السََّماء فَتَؤْتٌَُِهم بِآٌٍَة َولَْو َشاء هللاُ لََجَمعَُهْم َعلَى اْلُهَدى فَبلَ تَ 
[، ولال: 2ٓٔ]األنعام:  {َولَْو َشاء هللاُ َما أَْشَركُواْ }[، ولال: ٖ٘]األنعام:  {ِمَن اْلَجاِهِلٌنَ 

أَلَْم تََر إِلَى َرّبَِن }[، ولال: 55]ٌونس: {َولَْو َشاء َربَُّن آلَمَن َمن فًِ األَْرِض كُلُُّهْم َجِمٌعًا}
لَّ َوَلْو َشاء لََجعَ  ٌَْؾ َمدَّ الّظِ [، واآلٌات فً هذا كثٌرة تدل على ٘ٗ]الفرلان:  {لَهُ َساِكًناَك

عدم وجود ما لم ٌشؤ وجوده لعدم مشٌبته ذلن، ال لعدم لدرته علٌه، فإنه على كل شًء 
 .(ٔ)لدٌر تبارن وتعالى

 ولد وردت أدلة كثٌرة جداً لهذه المرتبة من الكتاب والسنة:

 فمن أدلتها من الكتاب: -أوال:

لوله تعالى فً معرض الحدٌث عن أهل الكتاب ونهً النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن أن ٌتبع أهواءهم  - أ
ً أن لكل من األمم الثبلث: الٌهود والنصارى  وأمره أن ٌلتزم الحكم بما أنزل هللا مبٌنا

ولد نسخ المرآن ما لبله "وأمة دمحم، شرٌعة ومنهاجاً فً كل من التوراة واإلنجٌل والمرآن 
ةً َواِحَدةً َولَِكن لٌَِّْبلَُوكُْم فًِ َمآ آتَاكُم} [ أي: لجعلكم 1ٗ]المابدة: {َولَْو َشاء هللاُ لََجعَلَكُْم أُمَّ

على شرٌعة واحدة، وكتاب واحد، ورسول واحد، لكن لما لم ٌشؤ هللا ذلن بل شاء 
لمة والنافذ هو ما فمشٌبة هللا مط (ٕ)"االبتبلء واالختبار فكنتم على الحالة التً أنتم علٌها
 ٌشاإه سبحانه وتعالى فهذا دلٌل على مرتبة المشٌبة.

تعلٌمهم كل أمر  -فً الحدٌث عن بعض األنبٌاء وؼٌرهم  -ولد ورد فً المرآن الكرٌم  - ب
بمشٌبة هللا سبحانه وتعالى، فنوح علٌه الصبلة والسبلم لما لال له لومه: فَؤِْتنَا بَِما تَِعُدنَا 

اِدلٌَِن ]األعراؾ:إِن كُنَت ِمَن ال ٌَؤْتٌِكُم بِِه هللاُ إِن َشاء َوَما أَنتُم }[ ، لَاَل 2ٓصَّ ِإنََّما 
[. وشعٌب علٌه السبلم بعد ما طلب منه لومه أن ٌعود إلى ملتهم ٖٖ]هود:  {بُِمْعِجِزٌنَ 

بٌَّن أنه ال ٌمكن له أن ٌعود إلى ملتهم بعد أن نجاه هللا منها هو والمإمنون معه، وال 
َنا َعلَى هللاِ َكِذبًا إِْن عُْدنَا فًِ ِملَّتِكُم بَْعَد إِْذ ٌنبؽ ٌْ ً لهم ذلن إال إذا شاء هللا ذلن فمال: لَِد اْفتََر

ءٍ  ًْ انَا هللاُ ِمْنَها َوَما ٌَكُوُن لَنَا أَن نَّعُوَد فٌَِها إِالَّ أَن ٌََشاء هللاُ َربُّنَا َوِسَع َربُّنَا كُلَّ َش ِعْلًما  نَجَّ
[ ، فعلك أعظم شًء وهو اإلٌمان والكفر على مشٌبة هللا. وٌوسؾ علٌه 15ؾ: ]األعرا

[. ولال 55السبلم لال ألهله بعد أن التمى بهم: اْدُخلُواْ ِمْصَر إِن َشاء هللاُ آِمنٌَِن ]ٌوسؾ:
ُ َصابًِرا َواَل أَْعِصً لََن أَْمًرا  موسى علٌه السبلم للخضر: لَاَل َستَِجُدنًِ إِن َشاء َّللاَّ

ٍء إِّنًِ فَاِعٌل ذَِلَن َؼًدا 5ٙ]الكهؾ: ًْ [ ، وهللا سبحانه وتعالى وجه نبٌه لاببلً: َواَل تَمُولَنَّ ِلَش
بََّن إِذَا نَِسٌَت َولُْل َعَسى أَن ٌَْهِدٌَِن َربًِّ أِلَْلَرَب ِمْن َهذَا َرَشًدا  ُ َواْذُكر رَّ إِالَّ أَن ٌََشاء َّللاَّ

ت تدل على استمرار عمٌدة المسلمٌن وٌمٌنهم بهذه [ ، فهذه اآلٌإٗ - ٖٕ]الكهؾ:
 المرتبة من مراتب المدر.

                                                             
 .ٕٖ:عمر بن سلٌمان األشمر، اإلٌمان بالمضاء والمدرانظر:  (ٔ)
 .ٗٗ/ ٖ:خان حسن صدٌك،المرآن مماصد فً البٌان روح: انظر(ٕ)
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وفً المرآن آٌات كثٌرة تدل على أن حوادث الدنٌا إنما تجري وفك مشٌبته سبحانه  - ت
وتعالى، فهو الذي ٌإتً الملن من ٌشاء، وٌنزع الملن ممن ٌشاء، وهو الذي ٌعز من 

الذلٌل، وٌذل العزٌز كل ذلن بمشٌبة هللا لال  ٌشاء، وٌذل من ٌشاء، فتدول الدول، وٌعز
ن تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء  تعالى: لُِل اللَُّهمَّ َماِلَن اْلُمْلِن تُْإتًِ اْلُمْلَن َمن تََشاء َوتَنِزعُ اْلُمْلَن ِممَّ

ٍء لَِدٌٌر ]آل عمران: ًْ ٌُْر ِإنََّن َعلََى كُّلِ َش [ ، وهو الذي ٌصور َٕٙوتُِذلُّ َمن تََشاء بٌَِِدَن اْلَخ
الخلك فً األرحام كٌؾ ٌشاء ذكوراً، وإناثاً، أشمٌاء، وسعداء، مختلفٌن فً صفاتهم 
ٌَْؾ ٌََشاء الَ إِلَهَ إِالَّ  ُركُْم فًِ األَْرَحاِم َك وأشكالهم حسناً ولبحاً، لال تعالى: هَُو الَِّذي ٌَُصّوِ

 .[ٙهَُو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم ]آل عمران:
أن هللا مرٌد لكل ما ٌخلمه جاءت آٌات كثٌرة فً المرآن الكرٌم، فحٌن ٌبٌن وفً إثبات  - ث

سبحانه أن الذٌن شموا فً النار، وأنهم خالدون فً النار مادامت السموات واألرض، 
َماَواُت َواألَْرُض إِالَّ َما َشاء َربَُّن إِنَّ  ٌعمب على ذلن بموله: َخاِلِدٌَن فٌَِها َما َداَمِت السَّ

 -تعالى  -[ فبل ٌرده أحد عن مراده سبحانه، وبعد أن بٌن 2َٓٔن فَعَّاٌل لَِّما ٌُِرٌُد ]هود:َربَّ 
أنه ٌدخل الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها األنهار، عمب على ذلن 

ٌد الهداٌة بموله: إِنَّ َربََّن فَعَّاٌل لَِّما ٌُِرٌُد ، وفً آٌة أخرى ٌبٌن هللا تعالى أنه هو الذي ٌر
واإلضبلل لال تعالى: فََمن ٌُِرِد هللاُ أَن ٌَْهِدٌَهُ ٌَْشَرْح َصْدَرهُ ِلئِلْسبلَِم َوَمن ٌُِرْد أَن ٌُِضلَّهُ 

َماء ]األنعام: عَُّد فًِ السَّ  [.ٌَْٕ٘ٔجعَْل َصْدَرهُ َضٌِّمًا َحَرًجا َكؤَنََّما ٌَصَّ
 أدلة هذه المرتبة من السنة: -ثانٌا:

رحمه هللا فً صحٌحه فً كتاب التوحٌد باباً عرض فٌه لبعض النصوص عمد البخاري 
الواردة فً أثبات المشٌبة واإلرادة، فمال: )باب فً المشٌبة واإلرادة( ، ثم أورد بعض اآلٌات 

 واألحادٌث الواردة، ونحن نذكر شٌباً منها مما أورده البخاري وؼٌره:

رسول ملسو هيلع هللا ىلص إذا جاءه السابل أو طلبت  فعن أبً موسى األشعري رضً هللا عنه لال: كان - أ
، فؤوصى (ٔ)"اشفعوا تإجروا، وٌمضً هللا على لسان نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص ما شاء"إلٌه حاجة لال: 

بالشفاعة وذلن فٌما لٌس بمحرم، وضابطها ما أذن فٌه الشرع دون ما لم ٌؤذن فٌه، ثم 
اء أي: ٌظهر على لسان رسوله بالوحً أو بٌن أن هللا ٌمضً على لسان رسوله ما ش

 اإللهام ما لدره فً علمه بؤنه سٌمع، فهذا ٌدل على مرتبة المشٌبة.
ألر النبً ملسو هيلع هللا ىلص علً بن أبً طالب رضً هللا عنه حٌن أجابه بعد سإاله له هو "ولد  - ب

ٌبعثنا بعثنا. لال  وفاطمة بموله: أال تصلٌان؟ فؤجابه بموله: أنفسنا بٌد هللا فإذا شاء أن
علً: فانصرؾ حٌث للت ذلن ولم ٌرجع إلً شٌباً، ثم سمعته وهو موّلٍ ٌضرب فخذه 

ٍء َجَداًل ]الكهؾ: ًْ نَساُن أَْكثََر َش ؛ ففً هذا الحدٌث إثبات (ٕ)"[ٗ٘وهو ٌمول: َوَكاَن اإْلِ
بً ملسو هيلع هللا ىلص وضربه المشٌبة هلل تعالى وأن العبد ال ٌفعل شٌباً إال بإرادة هللا، أما انصراؾ الن

فخذه واستشهاده باآلٌة، فمعناه: أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافمته له على 
ً لعذرهما، وأنه ال عتب علٌهما،  االعتذار بهذا، ولهذا ضرب فخذه ولٌل: لال تسلٌما

 .(ٖ)ولٌل ؼٌر ذلن
إن للوب " ٌمول: وعن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضً هللا عنهما أنه سمع رسول ملسو هيلع هللا ىلص - ت

بنً آدم كلها بٌن أصبعٌن من أصابع الرحمن، كملب واحد ٌصرفه حٌث ٌشاء، ثم لال 
والشاهد لوله:  ،(ٗ)"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: اللهم مصرؾ الملوب صرؾ للوبنا على طاعتن

لوب عباده ؛ فمعناه أنه سبحانه وتعالى متصرؾ فً ل"كملب واحد ٌصرفه حٌث ٌشاء"

                                                             
 .(ٕٖٗٔ) البخاري رواه(ٔ)
 .عنه هللا رضً علً حدٌث من(. 2ٕٔٔ) البخاري رواه(ٕ)
 .(ٔٔ/ ٖ(( )الباري فتح: ))انظر(ٖ)
 .(ٕٗ٘ٙ) مسلم رواه(ٗ)
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كلهم، فٌهدي وٌضل كما ٌشاء، ففٌه داللة على مرتبة المشٌبة، والحدٌث من أحادٌث 
الصفات الثابتة والتً ٌجب اإلٌمان بها وبما دلت علٌه من الصفات من ؼٌر تؤوٌل أو 
تعطٌل، ولد أخطؤ النووي رحمه هللا حٌث ذكر فً معنى الحدٌث لولٌن باطلٌن: أحدهما: 

صفات وٌنبؽً اإلٌمان بها من ؼٌر تعرض لتؤوٌل وال لمعرفة، بل أنه من أحادٌث ال
ٌإمن بؤنها حك، وأن ظاهرها ؼٌر مراد، والثانً: أن ٌتؤول بحسب ما ٌلٌك بها، فعلى 
هذا المراد المجاز، وكبل المولٌن خطؤ، إذ ذهب أهل السنة إلى إثباتها كما جاءت، 

 هللا وعظمته.واإلٌمان بها وبما دلت علٌه على ما ٌلٌك بجبلل 
ال ٌمل أحدكم اللهم اؼفر لً إن "وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال:  - ث

شبت، ارحمنً إن شبت، ارزلنً إن شبت، ولٌعزم مسؤلته إنه ٌفعل ما ٌشاء ال مكره 
وهو سبحانه ، ففٌه إثبات المشٌبة هلل تعالى فهو الؽفور الرحٌم، والرزاق إذا شاء،  (ٔ)"له

ٌفعل ما ٌشاء ال مكره له، والحدٌث فٌه الحث على العزم فً المسؤلة والجزم فٌها، دون 
ضعؾ أو تعلٌك على المشٌبة، وإنما نهى عن التعلٌك على المشٌبة ألنه ال ٌتحمك 
استعمال المشٌبة إال فً حك من ٌتوجه علٌه اإلكراه، وهللا سبحانه وتعالى ال مكره له 

 .(ٕ)الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هنا كما نص علٌه 
أن رجبًل لال للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: ما شاء هللا وشبت فمال النبً "وعن ابن عباس رضً هللا عنهما  - ج

والحدٌث واضح الداللة على إثبات  (ٖ)"ملسو هيلع هللا ىلص: أجعلتنً وهللا عدالً، بل ما شاء هللا وحده
له المشٌبة المطلمة، وأن للعباد مشٌبة خاضعة لمشٌبة هللا  مرتبة المشٌبة، وأن هللا تعالى

تعالى، والنهً فً الحدٌث إنما هو عن لرن مشٌبة هللا بمشٌبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، حٌث عطفها 
بالواو التً هً لمطلك الجمع من ؼٌر ترتٌب وال تعمٌب، والرسول مثل ؼٌره من 

 مشٌبتهم تابعة لمشٌبة هللا.العباد، فالكل خاضعون لمشٌبة هللا، و

من ٌرد هللا "ومن األحادٌث الدالة على اإلرادة والمشٌبة: الحدٌث عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال:  - ح
به خٌراً ٌفمهه فً الدٌن، وإنما أنا لاسم وهللا ٌعطً، ولن تزال هذه األمة لابمة على أمر 

من ٌرد هللا به خٌراً ٌفمهه فً "فموله:  ،(ٗ) "هللا ال ٌضرهم من خالفهم حتى ٌؤتً أمر هللا
فٌه إثبات مرتبة اإلرادة، وأن األمور كلها تجري بمشٌبة هللا تعالى ولهذا لال  "الدٌن
أي: إنما أنا ألسم ما أمرنً هللا بمسمته، والمعطً  "،وإنما أنا لاسم وهللا معطً"ملسو هيلع هللا ىلص: 

دٌر هللا تعالى واإلنسان مصرؾ مربوب، ومن حمٌمة هو هللا تعالى، فاألمور كلها بتم
األحادٌث الدالة على اإلرادة حدٌث حذٌفة بن أسٌد الؽفاري صاحب رسول هللا صلى هللا 

ً موكبلً بالرحم، إذا أراد هللا أن "علٌه وسلم، رفع الحدٌث إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  إن ملكا
ً بإذن هللا لبضع وأربعٌن لٌلة . فاهلل هو المرٌد لخلك اآلدمً،  (٘)الحدٌث  ". ٌخلك شٌبا

 . (ٙ)واألحادٌث الدالة على مرتبة المشٌبة واإلرادة كثٌرة جداً 
 

 المرآن
ُ ٌُِرٌُد أَْن ٌُْغِوٌَكُْم هَُو َربُّكُْم وَ  ٌِْه تُْرَجعُونَ }َواَل ٌَْنفَعُكُْم نُْصِحً إِْن أََرْدُت أَْن أَْنَصَح لَكُْم إِْن َكاَن ّللا   إِلَ

 [ٖٗ({ ]هود : ٖٗ)
 التفسٌر:

                                                             
 .(2ٗ22) البخاري رواه(ٔ)
 .(ٓٗٔ/ ٔٔ) حجر البن(( الباري فتح: ))أٌضا وانظر ،(2 ،ٙ/ 2ٔ) للنووي(( مسلم صحٌح شرح: ))انظر(ٕ)
/ ٖ) والبٌهمً ،(1ٕ٘ٓٔ( )ٕ٘ٗ/ ٙ(( )الكبرى السنن)) فً والنسابً ،(1ٖ5ٔ( )ٕٗٔ/ ٔ) أحمد رواه(ٖ)

 تخرٌج)) فً العرالً إسناده حسن والحدٌث(. ٗٓٔ/ 1(( )بؽداد تارٌخ)) فً والخطٌب ،(ٖٓٙ٘( )2ٕٔ
 .(ٖٕ٘/ ٖ) للمسند تحمٌمه فً شاكر أحمد إسناده وصحح ،(ٕٓٓ/ ٖ(( )اإلحٌاء

 .(2ٖٓٔ) ومسلم ،(2ٔ) البخاري رواه(ٗ)
 .(ٕ٘ٗٙ) مسلم رواه(٘)
 .(2ٗ ،ٗٗ: ص) المٌم البن(( العلٌل شفاء: ))انظر(ٙ)
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وال ٌنفعكم نصحً واجتهادي فً دعوتكم لئلٌمان، إن كان هللا ٌرٌد أن ٌضلَّكم وٌهلككم، هو 
 سبحانه مالككم، وإلٌه تُرَجعون فً اآلخرة للحساب والجزاء.

وال ٌنفعكم  أي:"، [ٖٗ}َواَل ٌَْنفَعُكُْم نُْصِحً إِْن أََرْدُت أَْن أَْنَصَح لَكُْم{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"تذكٌري إٌِاكم ونصحً لكم

ُ ٌُِرٌُد أَْن ٌُْؽِوٌَكُْم{ ]هود : لوله تعالى:   .(ٕ)"إن أراد هللا إضبللكم ، أي:"[ٖٗ}إِْن َكاَن َّللاَّ
ٌِْه تُْرَجعُوَن{ ]هود : لوله تعالى:  هو خالمكم والمتصرؾ فً  ، أي:"[ٖٗ}هَُو َربُّكُْم َوإِلَ

 .(ٖ)"كم ومصٌركم فٌجازٌكم على أعمالكمشبونكم، وإلٌه مرجع
 .(ٗ)"لال: إلٌه ٌرجعون بعد الحٌاة {،إلٌه ترجعون:"}عن أبً العالٌة  
 الفوابد:

 ال ٌنفع نصح الناصحٌن ما لم ٌرد هللا الخٌر للمنصوح له. -ٔ
 ٌنبؽً عدم إصدار حكم على عبد لم ٌمت فٌعرؾ بالموت مآله. إال لول هللا أعلم به. -ٕ
إشارة إلى أن تصرؾ المالن فً ملكه لٌس فٌه ظلم إذ الرب  {،هو ربكم:}فً لوله أن  -ٖ

فً وضع اللؽة المالن وهذا إنما ظهر لً عند وضع هذا الكبلم أعنً كون هذه اإلشارة 
 ظاهرة فً التعلٌل

ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَاُدَن َوإِْن تَْؽِفْر لَُهْم فَإِنََّن أَ  ْنَت وكذلن لول عٌسى بن مرٌم }إِْن تُعَذِّ
فإن اإلشارة إلى التعلٌل المذكور أٌضا مفهومة من  ، 1ٔٔاْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم{ ]المابدة : 

 {.فإنهم عبادن}لوله 
 اإلرادة الدٌنٌة واإلرادة الكونٌة:فً اآلٌة بٌان  -ٗ

 المحممون من أهل السنة ٌمولون: اإلرادة فً كتاب هللا نوعان: ف
 .إرادة لدرٌة كونٌة خلمٌة - أ

لشرعٌة هً المتضمنة للمحبة والرضى، والكونٌة هً المشٌبة الشاملة فاإلرادة ا
وهذا كموله تعالى: }فمن ٌرد هللا أن ٌهدٌه ٌشرح صدره لئلسبلم ، لجمٌع الموجودات

ومن ٌرد أن ٌضله ٌجعل صدره ضٌما حرجا كؤنما ٌصعد فً السماء{ ]األنعام: 
نصحً إن أردت أن أنصح [. ولوله تعالى عن نوح علٌه السبلم: }وال ٌنفعكم ٕ٘ٔ

[. ولوله تعالى: }ولكن هللا ٌفعل ما ٌرٌد{ ٖٗلكم إن كان هللا ٌرٌد أن ٌؽوٌكم{ ]هود: 
 [.ٖٕ٘]سورة البمرة: 

 :إرادة دٌنٌة أمرٌة شرعٌة - ب
وأما اإلرادة الدٌنٌة الشرعٌة األمرٌة، فكموله تعالى: }ٌرٌد هللا بكم الٌسر وال 

[، ولوله تعالى: }ٌرٌد هللا لٌبٌن لكم وٌهدٌكم 1ٌ٘ٔرٌد بكم العسر{ ]سورة البمرة: 
[. }وهللا ٌرٌد ٕٙسنن الذٌن من لبلكم وٌتوب علٌكم وهللا علٌم حكٌم{ ]سورة النساء: 

أن ٌتوب علٌكم وٌرٌد الذٌن ٌتبعون الشهوات أن تمٌلوا مٌبل عظٌما، ٌرٌد هللا أن 
وله تعالى: }ما [. ول1ٕ، 2ٌٕخفؾ عنكم وخلك اإلنسان ضعٌفا{ ]سورة النساء: 

ٌرٌد هللا لٌجعل علٌكم من حرج ولكن ٌرٌد لٌطهركم ولٌتم نعمته علٌكم{ ]سورة 
[. ولوله تعالى: }إنما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل البٌت وٌطهركم ٙالمابدة: 

 . [ٖٖتطهٌرا{ ]سورة األحزاء: 
ٌفعل ما ال  فهذه اإلرادة هً المذكورة فً مثل لول الناس لمن ٌفعل المبابح: هذا

 ٌرٌده هللا، أي: ال ٌحبه وال ٌرضاه وال ٌؤمر به.

                                                             
 .ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕٕٗٓ/ٙ(:ص1ٕٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
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وأما اإلرادة الكونٌة فهً اإلرادة المذكورة فً لول المسلمٌن: ما شاء هللا كان 
 وما لم ٌشؤ لم ٌكن.

والفرق ثابت بٌن إرادة المرٌد أن ٌفعل، وبٌن إرادته من ؼٌره أن ٌفعل، فإذا 
إلرادة معلمة بفعله، وإذا أراد من ؼٌره أن ٌفعل أراد الفاعل أن ٌفعل فعبل فهذه ا

فهذه اإلرادة لفعل الؽٌر، وكبل النوعٌن معمول للناس، واألمر ٌستلزم اإلرادة ، فعبل
الثانٌة دون األولى، فاهلل تعالى إذا أمر العباد بؤمر فمد ٌرٌد إعانة المؤمور على ]ما[ 

 .(ٔ)أمر به ولد ال ٌرٌد ذلن، وإن كان مرٌدا منه فعله

 

 المرآن
ا تُْجِرُموَن ) ً  إِْجَراِمً َوأَنَا بَِريٌء ِمم  ٌْتُهُ فَعَلَ  [ٖ٘({ ]هود : ٖ٘}أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ لُْل إِِن اْفتََر

 التفسٌر:
لل لهم ٌا دمحم إن كنت لد افترٌت  ؟ :"بل أٌمول كفار لرٌش اختلك دمحم هذا المرآن من عند نفسه

ًَّ وزري وذنبً، وال تإاخذون أنتم بجرٌرتً   .كفركم وتكذٌبكم وإجرامكم، هذا المرآن فعل

بل أٌمول كفار لرٌش اختلك دمحم هذا  ، أي:"[ٖ٘}أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ{ ]هود : لوله تعالى: 
  .(ٕ)"المرآن من عند نفسه

ٌمول  ،هذا كبلم معترض فً وسط هذه المصة ، مإكد لها وممرر بشؤنها لال ابن كثٌر:"
 .(ٖ)"تعالى لدمحم  ملسو هيلع هللا ىلص : أم ٌمول  هإالء الكافرون الجاحدون : افترى هذا وافتعله من عنده

ًَّ إِْجَراِمً{ ]هود : لوله تعالى:  ٌْتُهُ فَعَلَ كنت لد  لل لهم ٌا دمحم إن ، أي:"[ٖ٘}لُْل إِِن اْفتََر
ًَّ وزري وذنبً، وال تإاخذون أنتم بجرٌرتً  .(ٗ)"افترٌت هذا المرآن فعل

المعنى: إن صح وثبت أنى افترٌته، فعلى عموبة إجرامى أى افترابى. لال الزمخشري:"
 .(٘)"وكان حمً حٌنبذ أن تعرضوا عنى وتتؤلبوا على

 .(ٙ)"أي : فإثم ذلن علً  لال ابن كثٌر:" 
ًّ }عن لتادة، فً لوله تعالى:    .(2)"ٌمول فعلً عملً {،إجرامً فعل
}إِْجَراِمى{ عماب إجرامً وهً الذنوب المكتسبة أو الجناٌات  لال العز بن عبدالسبلم:" 

 .(1)"الممصودة
، واستشكل (5)"جمع جرم"بفتح الهمزة على أنه كما لال النحاس: « أجرامً»:ولرىء  

ٌة بؤن االفتراء المفروض هنا ماض والشرط ٌخلص لبلستمبال العز بن عبد السبلم الشرط
إن ثبت أنً افترٌته فعلً إجرامً  -كما لال ابن السراج -بإجماع أبمة العربٌة، وأجاب أن المراد

 .(ٓٔ)[ٙٔٔعلى ما لٌل فً لوله تعالى: إِْن كُْنُت لُْلتُهُ فَمَْد َعِلْمتَهُ ]المابدة: 
ا تُْجِرُموَن{ ]هود : }َوأََنا َبِريٌء لوله تعالى:  وأنا بريٌء من إجرامكم  ، أي:"[ِٖ٘ممَّ

 .(ٔٔ)"بكفركم وتكذٌبكم

                                                             
 .٘ٔٔ-ٗٔٔانظر: شرح الطحاوٌة: (ٔ)
 .ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .الصحاح أفاده. تتجمعوا أى «على وتتؤلبوا» لوله. و5ٕٖ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٕٕٗٓ/ٙ(:ص1ٕ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .11/ٕتفسٌر العز بن عبدالسبلم: (1)
 .2ٙٔ/ٕإعراب المرآن: (5)
 .2ٕٗ/ٙانظر: روح المعانً: (ٓٔ)
 .ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
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 .(ٔ)"من إجرامكم فً إسناد االفتراء إلً :أي لال اآللوسً:" 
أي : لٌس ذلن مفتعبل وال مفترى، ألنً أعلم ما عند هللا من العموبة لمن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)"كذب علٌه
من  {:مما تجرمون}ولم ٌثبت ذلن وأنا بريء منه. ومعنى  :ٌعنى لال الزمخشري:" 

 .(ٖ)"إجرامكم فً إسناد االفتراء إلى فبل وجه إلعراضكم ومعاداتكم
 .(ٗ)"مما تعملون :أي {،وأنا بريء مما تجرمون"}ن لتادة، لوله: ع 
 الفوابد:

المرآن اختلمه دمحم من هذا وللوهم: أن  -ملسو هيلع هللا ىلص-بٌان عناد مشركً مكة وتكذٌبهم للرسول -ٔ
هذا من أعجب األلوال وأبطلها، فإنهم ٌعلمون أنه لم ٌمرأ ولم ٌكتب، ولم  .تلماء نفسه

ٌرحل عنهم لدراسة على أهل الكتاب، فجاء بهذا الكتاب الذي تحداهم أن ٌؤتوا بسورة 
 من مثله.

 أنه افتراه، علم أنهم معاندون، ولم ٌبك فابدة فً -مع هذا  -فإذا زعموا 
حجاجهم، بل البلبك فً هذه الحال، اإلعراض عنهم، ولهذا لال: }لل إن افترٌته فعلً 

 .(٘)إجرامً{ أي: ذنبً وكذبً، }وأنا بريء مما تجرمون{ أي: فلم تستلجون فً تكذٌبً
كما لال: }َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{  ،حكم هللا العدل أن ٌجزى كل امرئ بعملهف -ٕ

 .[ٗٙٔ]األنعام : 
 

 المرآن
ًَ إِلَى نُوحٍ أَن هُ لَْن ٌُْإِمَن ِمْن لَْوِمَن إاِل  َمْن لَْد آَمَن فاََل تَْبتَئِْس بَِما َكانُوا ٌَْفعَلُوَن  ({ ٖٙ)}َوأُوِح

 [ٖٙ]هود : 

 التفسٌر:
ا حك على لومه العذاب، أنه لن ٌإمن باهلل  -علٌه السبلم-نوح وأوحى هللا سبحانه وتعالى إلى  لمَّ

 إال َمن لد آمن ِمن لبل، فبل تحزن ٌا نوح على ما كانوا ٌفعلون.

ًَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَْن ٌُْإِمَن ِمْن لَْوِمَن إِالَّ َمْن لَْد آَمَن{ ]هود : لوله تعالى:   ، أي:"[ٖٙ}َوأُوِح
ا حك على لومه العذاب، أنه لن ٌإمن باهلل  -علٌه السبلم-الى إلى نوح وأوحى هللا سبحانه وتع لمَّ
 .(ٙ)"إال َمن لد آمن ِمن لبل

إلناط من إٌمانهم، وأنه كالمحال الذي ال تعلك به للتولع  {:لن ٌإمن} لال الزمخشري:"
 .(2)"حزهاإال من لد آمن إال من لد وجد منه ما كان ٌتولع من إٌمانه، ولد للتولع ولد أصابت م

وذلن حٌن  {،وأوحً إلى نوح أنه لن ٌإمن من لومن إال من لد آمن"}عن لتادة لوله:  
 .(5)"(1)}َرّبِ اَل تَذَْر َعلَى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفِرٌَن َدٌَّاًرا{ :لال، دعا علٌهم نوح

فحٌنبذ دعا على لومه، لما بٌَّن هللا له أنه لن ٌإمن من لومه إال من لد  لال الضحان:" 
 .(ٔ)"آمن

                                                             
 .2ٕٗ/ٙروح المعانً: (ٔ)
 .1ٖٔ/ٕتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .5ٖٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٕٗٓ/ٙ(:ص1ٕ1ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٖٔانظر: تفسٌر السعدي: (٘)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .الصحاح أفاده. تتجمعوا أى «على وتتؤلبوا» لوله. و5ٕٖ/ٕالكشاؾ: (2)
 .[ٕٙ]نوح : (1)
 .ٕٕٗٓ/ٙ(:ص1ٕ5ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
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فبل تحزن ٌا نوح على ما  ، أي:"[ٖٙ}فَبَل تَْبتَبِْس بَِما َكانُوا ٌَْفعَلُوَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"كانوا ٌفعلون

 .(ٖ)"ٌمول: ال تحزن وال تٌؤس {،فبل تبتبس"}ابن عباس لوله: عن  
 .(ٗ)": فبل تحزن{،فبل تبتبس"}عن مجاهد لوله:  
 .(٘)"ٌمول: ال تستكن وال تحزن لال الفراء:" 

 :(ٙ)ن، لالفبل تحزن حزن بابس مستكٌ لال الزمخشري:أي:"
ُ فالبل ؼٌَر ُمْبتَبٍِس ما   منه وأْلعُْد كرٌماً ناعَم البالِ               ٌَْمِسِم َّللاَّ

من تكذٌبن وإٌذابن ومعاداتن، فمد حان ولت االنتمام لن والمعنى: فبل تحزن بما فعلوه 
 .(2)"منهم

 .(1)"فبل تحزن بسبب كفرهم وتكذٌبهم لن فإنً مهلكهم لال الصابونً:"أي: 
عن دمحم بن كعب لال: لما استنمذ هللا من أصبلب الرجال وأرحام النساء كل مإمن  

 .(5)"«فبل تبتبس بما كانوا ٌفعلونلن ٌإمن من لومن إال من لد آمن »ومإمنة لال: ٌا نوح 

 الفوابد:

 كراهٌة الحزن واألسى واألسؾ على ما ٌموم به أهل الباطل والشر والفساد. -ٔ
مهمة الرسل استدعاء إٌمان لومهم، وال ٌجوز أن ٌدعو نبً على لومه إال بإذن من أن  -ٕ

لوله تعالى هللا، وإعبلم أنه لٌس فٌهم من ٌإمن، وال ٌخرج من أصبلبهم من ٌإمن بدلٌل 
[ ٖٙ :]هود  {وأوحً إلى نوح أنه لن ٌإمن من لومن إال من لد آمن}لنوح علٌه السبلم: 
 .(ٓٔ)[ٕٙ :]نوح {رب ال تذر على األرض من الكافرٌن دٌارا}، وعند ذلن لال: 

الزاعم أن التوبة لو لم ٌجز وجودها من المطبوع على للبه لما وفً اآلٌة بطبلن لول  -ٖ
 جاز أن ٌإمر بها.

فالجواب: أن الكفار الذٌن أخبر عنهم هللا تعالى لطعا بؤنهم ال ٌإمنون أكان 
األمر باإلٌمان زاببل عنهم فبل ٌستطٌع أن ٌمول: نعم، فٌمال له: فإن جاز أن ٌكون من 
بٌن هللا تعالى لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص على أنه ال ٌإمن مؤمورا باإلٌمان، لم ال جاز أن ٌكون كل 

للبه مؤمورا باإلٌمان أو بالتوبة؟ وإن كان ال ٌمكن وجود واحد منهما. ولد مطبوع على 
أخبر عز وجل أنه أوحى إلى نوح النبً ملسو هيلع هللا ىلص. }أنه لن ٌإمن من لومن إال من لد آمن{ 
ولذلن عرفهم. وال ٌجوز أن ٌمال: إن األمر باإلٌمان زال عنهم. فما أنكرت أن كل 

ر بالتوبة لابم علٌه، وأن كبل ال تإخذ منه التوبة أبدا وباهلل مطبوع على للبه فاألم
 .(ٔٔ)التوفٌك

                                                                                                                                                                               
 .1ٖٓ/٘ٔ(:ص1ٕٔٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٕ٘التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٗٓ/ٙ(:ص1ٖٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕٗٓ/ٙ(:ص1ٖٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٔ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 تاج" ،ٕٔٙ/ ٕ" واإلٌضاح التنبٌه" ،ٕٓٓ/ ٔ( بؤس) اللسان ،15ٔ ص" دٌوانه" فً كما لحسان البٌت(ٙ)

" المخصص"و ،1ٖٖ/ ٔ" اللؽة مماٌٌس" فً نسبة وببل ،(بؤس" )الببلؼة أساس" ،5ٙٔ/ 1( بؤس" )العروس
ٕٔ /ٖٔ2. 

 .الصحاح أفاده. تتجمعوا أى «على وتتؤلبوا» لوله. و5ٕٖ/ٕالكشاؾ: (2)
 .ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (1)
 .ٕٕٗٓ/ٙ(:ص1ٖٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٕ٘/ٔٔانظر: التفسٌر المنٌر للزحٌلً: (ٓٔ)
 .ٖٔٔ/ٖانظر: المنهاج فً شعب الؽٌمان: (ٔٔ)
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 المرآن

 [9ٖ({ ]هود : 9ٖ}َواْصنَعِ اْلفُْلَن بِؤَْعٌُنِنَا َوَوْحٌِنَا َواَل تَُخاِطْبِنً فًِ ال ِذٌَن َظَلُموا إِن ُهْم ُمْغَرلُوَن )
 التفسٌر:

واصنع السفٌنة بمرأى منَّا وبؤمرنا لن ومعونتنا، وأنت فً حفظنا وكبلءتنا، وال تطلب منً 
 إمهال هإالء الذٌن ظلموا أنفسهم من لومن بكفرهم، فإنهم مؽرلون بالطوفان. 

اصنع السفٌنة تحت نظرنا  ، أي:"[2ٖ}َواْصنَِع اْلفُْلَن بِؤَْعٌُنَِنا{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"تناوبحفظنا ورعاٌ

واصنع الفلن الذي سننجٌن ومن آمن معن فٌه وأنت محروس  :أي لال المراؼً:" 
 .(ٕ)"ومرالب برعاٌتنا، أي إننا حافظون فى كل آن، فبل ٌمنعن من حفظنا مانع

وذلن أنه لم ٌعلم كٌؾ صنعة الفلن فؤوحى هللا عز وجل إلٌه أن  لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)"الطابر (ٖ)[إججإ]ٌصنعها على مثل 

 .(٘)"لال: سفٌنة نوح {،الفلن"}عن أبً صالح فً لوله:  
كان طول سفٌنة نوح أربعمابة ذراع وطولها فً السماء ثبلثون " :ابن عباس لال 

 .(ٙ)"ذراعا
كان طول سفٌنة نوح ستمابة ذراع، وارتفاعها ثبلثون ذراعا، وعرضها  لال الحسن:" 

 .(2)"ثبلثمابة ذراع، وكان بابها فً جنبها
كان طول سفٌنة نوح ألؾ ومابة ذراع وعرضها  وفً رواٌة أخرى عن الحسن:" 

 .(1)"ستمابة ذراع وكانت مطبمة
 .(5)"كان طول سفٌنة نوح ألفً ذراع وعرضها مابة ذراع وعن الحسن اٌضا:" 
أن سفٌنة نوح كانت من خشب وكانت ثبلثة أبٌات وكان طول السفٌنة :"عن خصٌؾ  

مسون ذراعا وطول األبٌات الثبلثة من أسفل إلى فوق ثبلثون ذراعا ثبلثمابة ذراع وعرضها خ
كل بٌت منها عشرة أذرع، وكانت مؽطاة أعبلها وأسفلها اال باب ٌدخل منه كل شًء ثم 

 .(ٓٔ)"ردمه
 :(ٔٔ)، وجوه[2ٖ}َواْصنَعِ اْلفُْلَن ِبؤَْعٌُنَِنا{ ]هود : لوله تعالى:وفً  

 باألعٌن ألن بها تكون الرإٌة .أحدهما : بحٌث نران، فعبر عن الرإٌة 
 الثانً : بحفظنا إٌان حفظ من ٌران .
 الثالث : بؤعٌن أولٌابنا من المبلبكة .

 .(ٕٔ)أفاده الماوردي : بمعونتنا لن على صنعها. والرابع

                                                             
 .ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٖٗ/ٕٔتفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .«جإحإ» فً المطبوع (ٖ)
 .ٕٕ٘ٓ/ٙ(:ص1ٖٖٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕ٘ٓ/ٙ(:ص1ٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٕ٘ٓ/ٙ(:ص1ٖ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕ٘ٓ/ٙ(:ص1ٖٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕ٘ٓ/ٙ(:ص1ٖ1ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:ص1ٖ5ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٕ٘ٓ/ٙ(:ص1ٖ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٓٗ-5ٙٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .2ٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)



ٖٗ٘ 
 

 .(ٔ)"لال: بعٌن هللا ووحٌه {،واصنع الفلن بؤعٌننا:"}عن ابن عباس وروي  
 .(ٕ)"ووحٌنا فٌمال بعٌن هللا ورحمتهوأما لوله بؤعٌننا عطاء: "عن و 

 .(ٖ)"وتعلٌمنا لن ، أي:"[2َٖوَوْحٌَِنا{ ]هود : لوله تعالى:}
 .(ٗ)"أي: وأمرنا لال السمعانً:"

 .(٘)"بوحً هللا "أي :"عطاء الخراسانً لال 

وملهمون ومعلمون بوحٌنا كٌؾ تصنعه، فبل ٌعرضن لن خطؤ فى لال المراؼً: أي:" 
 .(ٙ)"صنعته وال فى وصفه

 :(2)، وجهان[2َٖوَوْحٌِنَا{ ]هود : لوله تعالى:}وفً  
 .(1)وهذا معنى لول مجاهد أحدهما : وأمرنا لن أن تصنعها.

 .(5)"كما نؤمرن {،ووحٌنا:"}لوله  :عن مجاهدروي  
 الثانً : تعلٌمنا لن كٌؾ تصنعها .

الذٌن  ال تشفع فًو ، أي:"[2ٖ}َواَل تَُخاِطْبنًِ فًِ الَِّذٌَن َظلَُموا{ ]هود : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"فإنً مهلكهم ال محالة ،ظلموا أنفسهم من لومن بكفرهم

وال تراجعنى فى شىء من أمرهم من دفع العذاب عنهم وطلب  :أي لال المراؼً: " 
 .(ٔٔ)"الرحمة لهم

 .(ٕٔ)"نهى هللا عز وجل نوحا علٌه السبلم أن ٌراجعه فً أحد لال لتادة:" 
فلما شكا ذلن منهم نوح إلى هللا عز وجل واستنصر علٌهم أوحى  إسحاق:"لال دمحم بن  

بعد الٌوم إنهم  :أي ،هللا إلٌه أن اصنع الفلن بؤعٌننا ووحٌنا وال تخاطبنً فً الذٌن ظلموا
 .(ٖٔ)"مؽرلون
 :(ٗٔ)، لوالن[2ٖ}َواَل تَُخاِطْبنًِ فًِ الَِّذٌَن َظلَُموا{ ]هود : لوله تعالى:وفً  

 تخاطبنً فً إمهال الكفار، فإنً لد حكمت بإؼرالهم. أحدهما: وال
  والثانً: ال تخاطبنً فً ابنن؛ فإنه هالن مع الموم.

وال تدعنً فً شؤن لومن واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتن  لال الزمخشري: معناه:" 
إنهم مؽرلون إنهم محكوم علٌهم باإلؼراق، ولد وجب ذلن ولضى به المضاء وجؾ الملم، فبل 

ُر سبٌل إلى كفه، كموله: }ٌَا إِْبَراِهٌُم أَْعِرْض َعْن َهذَا ِإنَّهُ َلْد َجاَء أَْمُر َربَِّن َوإِنَُّهْم آِتٌِهْم َعذَاٌب ؼَ  ٌْ
 .(٘ٔ)"[2َٙمْرُدوٍد{ ]هود : 

                                                             
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:ص1ٗٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:ص1ٖٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٕٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:ص1ٕٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٗ/ٕٔتفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .2ٓٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:ص1ٗٔٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:ص1ٗٔٓٔاخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٖٗ/ٕٔتفسٌر المراؼً: (ٔٔ)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:ص1ٗ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:ص1ٗٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .2ٕٗ/ٕانظر: تفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .5ٖٖ/ٕالكشاؾ: (٘ٔ)
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 نهاه هللا عن المراجعة فٌهم فاحتمل نهٌه أمرٌن : لال الماوردي:" 
 أحدهما : لٌصرفه عن سإال ما ال ٌجاب إلٌه .

 .(ٔ)"الثانً : لٌصرؾ عنه مؤثم المماألة للطؽاة 
 .(ٕ)"بالطوفانهالكون ؼرلاً ، أي:" فإنهم [2ٖ}إِنَُّهْم ُمْؽَرلُوَن{ ]هود : لوله تعالى: 
 -والخبلصة، فمد حمت علٌهم كلمة العذاب ولضى علٌهم باإلؼراق :أي لال المراؼً: " 

 .(ٖ)"ال تؤخذنن بهم رأفة وال شفمة

 الفوابد:

 بٌان تارٌخ صنع السفن وانها بتعلٌم هللا لنوح علٌه السبلم. -ٔ
، لال المشحون لم ٌنص المرآن الكرٌم على حجم السفٌنة، وإنما أشٌر إلٌها بؤنها الفلن -ٕ

 :[ ]الممرٖٔوبؤنها }ذَاِت أَْلَواٍح َوُدسٍُر{ ]الممر :  ،[ٔٗ} اْلفُْلِن اْلَمْش{ ]ٌس :  تعالى:
 {واصنع الفلن بؤعٌننا ووحٌنا}مسامٌر، وبؤن صناعتها بوحً من هللا وإلهام:  :[ أئٖ

 .(ٗ)[2ٖ :]هود
 

 المرآن
ٌْهِ  َمََلٌ ِمْن لَْوِمِه َسِخُروا ِمْنهُ لَاَل إِْن تَْسَخُروا ِمن ا فَِإن ا نَْسَخُر ِمْنكُْم  }َوٌَْصنَُع اْلفُْلَن َوكُل َما َمر  َعلَ

 [1ٖ({ ]هود : 1َٖكَما تَْسَخُروَن )

 التفسٌر:
وٌصنع نوح السفٌنة، وكلَّما مر علٌه جماعة من كبراء لومه سخروا منه، لال لهم نوح: إن 

 ، فإنا نسخر منكم ؼًدا عند الؽرق كما تسخرون منا.تسخروا منا الٌوم لجهلكم بصدق وعد هللا

 .(٘)"صنع نوٌح السفٌنة كما علّمه ربُّه ، أي:"[1ٖ}َوٌَْصنَُع اْلفُْلَن{ ]هود : لوله تعالى: 
وروى أن نوحا علٌه السبلم  ...حكاٌة حال ماضٌة {:وٌصنع الفلن} لال الزمخشري:" 

اتخذ السفٌنة فً سنتٌن، وكان طولها ثبلثمابة ذراع وعرضها خمسون ذراعا، وطولها فً 
السماء ثبلثون ذراعا، وكانت من خشب الساج وجعل لها ثبلثة بطون، فحمل فً البطن األسفل: 

ن معه فً البطن الدواب واألنعام، وركب هو وم الوحوش والسباع والهوام، وفً البطن األوسط:
األعلى مع ما ٌحتاج إلٌه من الزاد، وحمل معه جسد آدم علٌه السبلم وجعله معترضا بٌن 

ولٌل: إن الحوارٌٌن لالوا لعٌسى علٌه السبلم: لو بعثت لنا رجبل شهد السفٌنة . الرجال والنساء
اب فمال: ٌحدثنا عنها، فانطلك بهم حتى انتهى إلى كثٌب من تراب، فؤخذ كفا من ذلن التر

 أتدرون من هذا؟ لالوا هللا ورسوله أعلم. لال: هذا كعب بن حام. لال:

فضرب الكثٌب بعصاه فمال: لم بإذن هللا، فإذا هو لابم ٌنفض التراب عن رأسه ولد شاب فمال له 
عٌسى علٌه السبلم: هكذا أهلكت؟ لال ال، مت وأنا شاب، ولكننً ظننت أنها الساعة فمن ثمت 

وعرضها ستمابة  ثنا عن سفٌنة نوح. لال: كان طولها ألؾ ذراع ومابتً ذراع،شبت. لال: حد
ثم لال له:  ذراع، وكانت ثبلث طبمات: طبمة للدواب والوحوش، وطبمة لئلنس، وطبمة للطٌر.

 .(ٙ)"عد بإذن هللا كما كنت، فعاد ترابا

                                                             
 .2ٓٗ/ٕالنكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٗ/ٕٔتفسٌر المراؼً: (ٖ)
 .ٖٕ٘/1انظر: التفسٌر المنٌر للزحٌلً: (ٗ)
 .ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٖٖ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
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أربعٌن سنة،  عمل نوح السفٌنة فً أربع مابة سنة، وأنبت الساج"لال سلٌمان المراسً:  
 .(ٔ)"حتى كان طوله أربع مابة ذراع، والذراع إلى المنكب

أن نوحا علٌه السبلم مكث ٌؽرس الشجر وٌمطعها وٌٌبسها، ثم مابة :"عن زٌد بن أسلم  
 .(ٕ)"ٌعملها

أنه لال لما استنفذ هللا من فً األصبلب واألرحام من المإمنٌن :"عن كعب األحبار  
نا ألال: ٌا رب ما  ،أنه لن ٌإمن من لومن إال من لد آمن فاصنع الفلنوالكافرٌن أوحى إلى نوح 

بلى فإن ذلن بعٌنً خذ المادوم فجعلت ٌده ال تخطا فجعلوا ٌمرون به وٌمولون: هذا  :لال ،بنجار
 .(ٖ)"الذي ٌزعم أنه نبً لد صار نجارا فعملها أربعٌن سنة

ٌِْه َمؤَلٌ لوله تعالى:  كلما مرَّ علٌه  ، أي:"[1ِٖمْن لَْوِمِه َسِخُروا ِمْنهُ{ ]هود : }َوكُلََّما َمرَّ َعلَ
 .(ٗ)"جماعة من كبراء لومه هزءوا منه وضحكوا

 :(٘)وفً سخرٌتهم منه لوالن  
أحدهما : أنهم كانوا ٌرونه ٌبنً فً البر سفٌنة فٌسخرون منه وٌستهزبون به وٌمولون : ٌا نوح 

 .(ٙ)األحبارعن كعب لاله  صرت بعد النبوة نجاراً.
فً  (2)سخروا منه ومن عمله السفٌنة، وكان ٌعملها فً برٌة بهماء لال الزمخشري:" 

أبعد موضع من الماء، وفً ولت عز الماء فٌه عزة شدٌدة، فكانوا ٌتضاحكون وٌمولون له: ٌا 
 .(1)"نوح، صرت نجارا بعد ما كنت نبٌا

لبلها سفٌنة بنٌت لالوا ٌا نوح : ما تصنع ؟ لال: الثانً : أنهم لما رأوه ٌبنً السفٌنة ولم ٌشاهدوا 
 الماء فعجبوا من لوله وسخروا منه . أبنً بٌتاً ٌمشً على

أن عابشة زوج النبً صلى هللا  :"إبراهٌم بن عبد الرحمن ابن أبً ربٌعة أخبرهعن  
نوح أحد لرحم أم الصبً  علٌه وسلم أخبرته أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لال لو رحم هللا عز وجل من لوم

لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: كان نوح مكث فً لومه ألؾ سنة وؼرس مابة سنة الشجر فعظمت، وذهب 
كل مذهب ثم لطعها ثم جعلها سفٌنة وٌمرون علٌه فٌسخرون منه وٌمولون: ٌعمل سفٌنة فً البر 

لسكن خشٌت أم الصبً علٌه فكٌؾ تجري؟ لال سوؾ تعلمون فلما فرغ ونبع الماء وصار فً ا
وكانت تحبه حبا شدٌدا فخرجت إلى الجبل حتى بلؽت ثلثه فلما صار الماء على الجبل فلما بلؽها 
الماء خرجت به حتى استوت على الجبل فلما بلػ الماء رلبتها دفعته بٌدها فرلا فلو رحم هللا عز 

 .(5)"وجل منهم أحدا لرحم أم الصبً
الناس، وهو اسم الجماعة، كالموم والرهط والجٌش، وجمعه األشراؾ من "«: المؤل»و

 :(ٓٔ)أمبلء، لال الشاعر

 وخٌر ألاوٌل الرجال سدٌدها              ولال لها األمبلء من كل معشر 

                                                             
 .2ٖٔ/٘ٔ(:ص1ٕٔٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:ص1ٗٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:ص1ٗ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٔ/ٕصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .2ٔٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٕٙٓ/ٙ(:ص1ٗ2ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 فً كذا أبهم، الشجاع الرجل وكذا أبهم، الممر: وٌمال. الطرٌك فٌها ٌهتدى ال أى «بهماء برٌة» لوله(2)

 .الصحاح
 .5ٖٖ/ٕالكشاؾ: (1)
 .2ٕٕٓ/ٙ(:ص1ٗ1ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 ،ٕٕٗ/ ٕ: الببلؼة وأساس ،ٔٓ٘/ ٙ: الؽٌب مفاتٌح فً الرازي شواهد من والبٌت لابله، على أتعرؾ لم(ٓٔ)

 .ٖٙٗ/ 1: والعٌن
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وأصلها من الملء، وهم الذٌن ٌملإون العٌون هٌبة ورواء، ولٌل: هم الذٌن ٌملإون المكان إذا 
رإساء، سموا بذلن ألنهم ٌملإون الملوب بما ٌحتاج إلٌه، من حضروا، ولال الزجاج: المؤل ال

 .(ٔ)لولهم: مؤل الرجل ٌمؤل مؤلة فهو ملا"

لال  ، أي:"[1ٖ}لَاَل إِْن تَْسَخُروا ِمنَّا فَإِنَّا نَْسَخُر ِمْنكُْم َكَما تَْسَخُروَن{ ]هود : لوله تعالى: 
لهم نوح: إن تسخروا منا الٌوم لجهلكم بصدق وعد هللا، فإنا نسخر منكم ؼًدا عند الؽرق كما 

 .(ٕ)"تسخرون منا
فً المستمبل كما تسخرون منا الساعة، أى: نسخر منكم  :ٌعنى لال الزمخشري:" 

سخرٌة مثل سخرٌتكم إذا ولع علٌكم الؽرق فً الدنٌا والحرق فً اآلخرة. ولٌل: إن تستجهلونا 
فٌما نصنع فإنا نستجهلكم فٌما أنتم علٌه من الكفر والتعرض لسخط هللا وعذابه، فؤنتم أولى 

نستجهلكم فً استجهالكم، ألنكم ال تستجهلون إال عن جهل  باالستجهال منا. أو إن تستجهلونا فإنا
 .(ٖ)"بحمٌمة األمر، وبناء على ظاهر الحال كما هو عادة الجهلة فً البعد عن الحمابك

ٌمال: الذٌن ٌسخرون من  :"بنت خالد بن مهران، عن أبٌها لال :ٌعنً-أم عبد هللا عن  
ولٌل لهم: سخر بكم كما كنتم تسخرون بالناس فً الناس فً الدنٌا ادخلوا الجنة فإذا آتوها ردوا 

 .(ٗ)"الدنٌا
، [1ٖ}لَاَل إِْن تَْسَخُروا ِمنَّا فَإِنَّا نَْسَخُر ِمْنكُْم َكَما تَْسَخُروَن{ ]هود : لوله تعالى:وفً  
 وجهان:

 أحدهما : إن تسخروا من لولنا فسنسخر من ؼفلتكم .
 بناء السفٌنة فإنا نسخر منكم ؼداً عند الؽرق .الثانً : إن تسخروا من فِعلنا الٌوم عند 

والمراد بالسخرٌة ها هنا االستجهال . ومعناه إن تستجهلونا فإنا لال الماوردي :"
 .(٘)"نستجهلكم 

 
 المرآن

ٌِْه َعذَاٌب ُمِمٌٌم ) ٌَِحلُّ َعلَ  [7ٖ({ ]هود : 7ٖ}فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن ٌَؤْتٌِِه َعذَاٌب ٌُْخِزٌِه َو
 التفسٌر:

فسوؾ تعلمون إذا جاء أمر هللا بذلن: من الذي ٌؤتٌه فً الدنٌا عذاب هللا الذي ٌُهٌنه، وٌنزل به 
 فً اآلخرة عذاب دابم ال انمطاع له؟

ٌَؤْتٌِِه َعذَاٌب ٌُْخِزٌِه{ ]هود : لوله تعالى:  فسوؾ تعلمون  ، أي:"[5ٖ}فََسْوَؾ تَْعلَُموَن َمْن 
 .(ٙ)"الذي ٌؤتٌه فً الدنٌا عذاب هللا الذي ٌُهٌنه إذا جاء أمر هللا بذلن: من

، أٌها {فسوؾ تعلمون}ٌمول تعالى ذكره مخبًرا عن لٌل نوح لمومه:  لال الطبري:" 
، ٌمول: الذي ٌؤتٌه عذاُب هللا منا  {من ٌؤتٌه عذاب ٌخزٌه}الموم، إذا جاء أمر هللا، من الهالن، 

 .(2)"ومنكم ٌهٌنه وٌذله 
فسوؾ تعلمون الذي ٌؤتٌه عذاب ٌخزٌه، وٌعنى به إٌاهم، وٌرٌد  الزمخشري:أي:"لال  

 .(1)"بالعذاب: عذاب الدنٌا وهو الؽرق
 .(ٔ)"لال: الؽرق {،من ٌؤتٌه عذاب ٌخزٌه"}عن عكرمة، فً لوله:  

                                                             
 .ٔٓ٘/ ٙ: الؽٌب مفاتٌح(ٔ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .5ٖٖ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .2ٕٕٓ/ٙ(:ص1ٗ5ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٔٗ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .2ٖٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٖٗ/ٕالكشاؾ: (1)
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 .(ٕ)"تهدٌدا {،فََسْوَؾ تَْعلَُمونَ }ثم جاء لوله:  لال ابن عطٌة:" 

ِه َعذَاٌب ُمِمٌٌم{ ]هود : }َوٌَِحلُّ لوله تعالى:  ٌْ وٌنزل به فً اآلخرة عذاب  ، أي:"[5َٖعلَ
 .(ٖ)"دابم ال انمطاع له

ٌمول: وٌنزل به فً اآلخرة، مع ذلن، عذاٌب دابم ال انمطاع له، ممٌم علٌه  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"أبًدا

 {ممٌمعذاب } ،حلول الدٌن والحك البلزم الذي ال انفكان له عنه لال الزمخشري:أي:" 
 .(٘)"وهو عذاب اآلخرة

 .(ٙ)"معناه: ٌنزل علٌه عذاب دابم، وهو الؽرق ولال السمعانً:" 
 .(2)"هو عذاب اآلخرة« الممٌم»هو الؽرق، و « العذاب المخزي» لال ابن عطٌة:" 

 .(1)"من ٌإول أمره إلى هذا فهو الجاهل :أي لال النحاس:" 
 .(5)"ٌعنً: دابما ال ٌنمطع {،عذاب ممٌم"}عن أبً مالن لوله:  
 .(ٓٔ)"لال: جهنم {،وٌحل علٌه عذاب ممٌم:"}عن عكرمة 

ٌَؤتٌِه َعذاٌب ٌُخزٌِه َوٌَِحلُّ َعلٌَِه َعذاٌب ُممٌم{ نسخ بِآٌَة  لال الممري:"  لَْوله }ِمن 
 .(ٔٔ)السٌؾ"

 :[5ٖ-1ٖاآلٌتٌن:] فوابد

لظلمة نفوسهم بالكفر بٌان سنة البشر فً االستهزاء والسخرٌة بؤهل الحك ودعاته  -ٔ
 والمعاصً.

 بٌان صدق وعد هللا رسله. -ٕ
 

نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على 
 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

----------------------------------------------- 

وبداٌته تفسٌر اآلٌة ، بإذن هللا التاسع عشر الجزءمن التفسٌر وٌلٌه  الثامن عشر الجزءانتهى 
 .«هود»( من سورة ٓٗ)

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               
 .2ٕٕٓ/ٙ(:ص1٘ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٓٔ/ٖالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٕٕٙالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .2ٖٔ/٘ٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٖٗ/ٕ:الكشاؾ (٘)
 .1ٕٗ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .2ٓٔ/ٖالمحرر الوجٌز: (2)
 .2ٖٗ/ٖمعانً المرآن: (1)
 .1ٕٕٓ/ٙ(:ص1٘ٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٕٕٓ/ٙ(:ص1ٕ٘ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٓ٘ٔالناسخ والمنسوخ: (ٔٔ)
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